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Am ales pentru acest număr, al revistei DEISIS, dedicat familiei creștine, drept 
model al unei căsătorii creștine pe Sinții Aqvila și Priscila. Ei fac parte din primii 
martori ai credinței creștine și ne sunt cunoscuți prin activitatea lor alături de Sf. 
Apostol Pavel (Fapte 18, 1–3).

Erau de origine iudaică și părăsind Roma, îl întâlnesc pe Apostolul Pavel în Corint 
la începutul anilor cincizeci. Motivul plecării lor din capitala imperiului îl constitu-
ie un edict al Împăratului Claudius (41–54), conform căruia toți evreii trebuiau să 
părăsească Roma, pentru că, așa cum ne transmite istoricul Suetonius, „provocau 
tulburări din cauza unui anume Chrestos” (vezi „Viața Împăraților Romani”, cap. 
Claudius). Această relatare este printre primele mărturii ale unui necreștin pentru 
existența lui Hristos. Greșeala „Chrestos” în loc de Christus, ne arată, că Suetonius 
nu avea o imagine foarte clară, despre ce era de fapt vorba.

În consecință, Sf. Aqvila și Priscila sunt nevoiți să părăsească Roma și îl întâl nesc 
în Corint pe Sf. Pavel. În el găsiseră un Apostol al Domnului, ce le împărtășea 
credința, că Iisus este Hristos. Pavel se alătură lor probabil și pe motiv, că Aqvila 
avea aceeași meserie ca Apostolul și anume țesător de mantale și corturi din stofe 
de păr de capră.

Mai târziu îi regăsim în Efesus, unde au jucat un rol decisiv în educația evreu-
lui Apollos din Alexandria. Din cauza faptul că acesta nu cunoștea decât su-
pericial credința creștină, Priscila și Aqvila „l-au luat cu ei și i-au arătat mai cu 
de-amănuntul calea lui Dumnezeu” (Fapte 18,26). Atunci când Apostolul Pavel, 
alându-se în Efesus, scrie prima epistola către Corinteni, amintește în mod ex-
plicit de salutările celor doi: „Vă îmbrățișează mult, în Domnul, Aqvila și Priscila, 
împreună cu biserica din casa lor” (1 Cor 16,19). Astfel, știm cu siguranță, că acest 
cuplu avea un rol foarte important în Biserica acelor vremuri. Acasă la ei se adunau 
creștinii, pentru a săvârși Sf. Liturghie. Adunarea sau întâlnirea întru acest scop, 
ce pe grecește se numea „ekklesia”, va ajunge mai târziu să semniice biserică.

Biserica, adunarea întru Hristos, se aduna la un loc în casa lui Aqvila și a Priscilei, 
pentru a săvârși Sf. Taine. Vedem astfel, cum realitatea Bisericii se naște în casele 

Cuvânt 

de întâmpinare
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celor credincioși. Abia în secolul IV se vor construi clădiri proprii pentru săvârșirea 
Sf. Liturghii. Până atunci rolul principal îl jucau casele celor căsătoriți. Atunci când 
Aqvila și Priscila se reîntorc la Roma, este de presupus, că îndeplineau mai departe 
această sarcină importantă. Apostolul Pavel scrie în epistola sa către Romani și 
acest salut deosebit: „Îmbrățișați pe Priscila și Aqvila, împreună-lucrători cu mine 
în Hristos Iisus, care și-au pus grumazul lor pentru viața mea și cărora nu numai 
eu le mulțumesc, ci și toate Bisericile dintre neamuri. Și pe Biserica din casa lor” 
(Romani 16, 3–5). Știm din această laudă deosebită, că Sf. Apostol i-a recunoscut 
în mod cert ca doi împreună-lucrători ai apostolatului său. Primejduirea propriei 
lor vieți se referă probabil la ajutorul pe care aceștia i l-au dat Apostolului în tim-
pul prizonieratului său din Efesus (Fapte 19,23–41; 1 Cor 15,32; 2 Cor 1,8–9), iar 
mulțumirea neamurilor, adică a celor ce nu erau evrei, arată cât de eicace fusese 
lucrarea lor.

Și noi mulțumim nu numai Sf. Apostol, că credința în Hristos și evanghelia Lui 
au ajuns și până la noi, ci și acestui cuplu căsătorit de oameni credincioși și tu-
turor familiilor, ce au făcut posibil, ca credința în Hristos să se întărească și să 
ajungă la urechile noastre. Așa a crescut Biserica întotdeauna și așa continuă să 

crească și astăzi. Această pereche ne 
arată, ce importanță și ce efect pot 
avea faptele creștinilor căsătoriți, 
ce sunt purtați în viață de o spiritu-
alitate creștină profundă și a căror 
ajutor și responsabilitate ne apar 
de atâtea ori ca de la sine înțelese. 
Fiecare cămin are vocația de a se 
transforma într-o Biserică. Iubirea 
creștinilor căsătoriți se deschide față 
de lume, deoarece așează în centrul 
ei, nu numai dragostea reciprocă, 
ci Împărăția și domnia lui Hristos. 
Din aceste motive dorim să ni-i 
luăm pe Sf. Aqvila și Priscila drept 
modele ale unei căsnicii creștine, 
ce se implică responsabil în slujba 
comunității creștine și nu numai. Bi-
serica ortodoxă și cea evanghelică îi 
sărbătorește pe 13 februarie, Biseri-
ca catolică pe 8 iulie.

Ovidiu Sechel

Sinții Aqvila și Priscila
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Wir haben für diese Ausgabe der Zeitschrift DEISIS die Hl. Aquila und Priscila 
zum Vorbild eines ehelichen Lebens gewählt. Sie gehören zu den ersten Zeugen 
des christlichen Glaubens und sind uns durch ihre Mitarbeit mit dem Apostel Pau-
lus bekannt (Apg 18,1–3). 

Sie waren jüdischer Herkunft und kamen aus Rom nach Korinth, wo der Apostel 
Paulus ihnen zu Beginn der fünfziger Jahre begegnete. Der Grund, weswegen sie 
Rom verlassen mussten, war ein Edikt des Kaisers Claudius (41–54), demzufolge 
die Juden die Hauptstadt verlassen mussten, weil sie, wie der Geschichtsschrei-
ber Suetonius uns berichtet, „aufgrund eines gewissen Chrestos Unruhe stifteten“ 
(vgl. „Das Leben der römischen Kaiser“, Claudius). Dies ist eines der frühesten, 
von einem Nicht-Christen, Zeugnissen für Christus. Der Fehler, statt Christus 
„Chrestos“, zeigt, dass Suetonius nur eine vage Vorstellung davon hatte, worum 
es eigentlich ging. 

Die Heiligen mussten demzufolge Rom verlassen und trafen in Korinth den Apos-
tel Paulus. In Ihm hatten sie einen Apostel des Herrn gefunden, der mit ihnen den 
Glauben teilte, dass Jesus der Christus ist. Paulus hatte sich ihnen gesellt, wahr-
scheinlich auch aus dem Grund, dass Aquila das gleiche Handwerk wie der Apostel 
ausübte, nämlich Hersteller von Zelten oder Planen für den häuslichen Gebrauch.

Später inden wir sie in Ephesus, wo sie eine entscheidende Rolle in der Ausbil-
dung des alexandrinischen Juden Apollos gespielt haben. Weil er nur oberlächig 
den christlichen Glauben kannte, nahmen Priscila und Aquila „ihn zu sich und 
legten ihm den Weg Gottes genauer dar“ (Apg 18,26). Als Apostel Paulus in Ephe-
sus seinen ersten Brief an die Korinther geschrieben hat, erwähnt er ausdrücklich 
auch die Grüße von „Aquila und Priska und ihrer Hausgemeinde“ (1 Kor 16,19). 
Davon wissen wir, dass dieses Ehepaar eine gewichtige Rolle in der frühen Kirche 
gespielt hat. Bei ihnen zuhause trafen sich die Christen, um die Liturgie zu feiern. 
Dieses Trefen oder Versammlung hieß auf griechisch „ekklesia“, was später dann 
die Bedeutung Kirche gewonnen hat.

Die Kirche, die Versammlung Christi, versammelte sich im Haus von Aquila und 
Priscila, um ihre Geheimnisse zu feiern. Wir sehen also wie die Wirklichkeit der 
Kirche in den Häusern der Gläubigen entsteht. Erst im vierten Jahrhundert ent-
stehen eigene Gebäuden für die Hl. Liturgie. Bis dahin spielten meistens die Häu-
ser der Eheleute die gewichtige Rolle. Als später Aquila und Priscila nach Rom 
zurückgekehrt waren, ist es anzunehmen, dass sie weiter diese wichtige Aufgabe 
ausübten. Der Apostel schreibt in seinem Brief an die Römer auch diesen beson-

Begrüßung
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deren Gruß: „Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die 
für mich ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben; nicht allein ich, sondern alle 
Gemeinden der Heiden sind ihnen dankbar. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in 
ihrem Haus versammelt“ (Röm 16, 3–5). Durch dieses außergewöhnliche Lob wis-
sen wir, dass der Apostel in ihnen ausdrücklich zwei Mitarbeiter seines Aposto-
lates erkennt. Die Gefährdung ihres eigenen Lebens bezieht sich möglicherweise 
auf ihre Hilfe bei seiner Gefangenschaften in Ephesus (Apg 19, 23–41; 1 Kor 15, 
32; 2 Kor 1, 8–9) und die Dankbarkeit der Heiden zeigt wie viele Menschen ihre 
Handlungen berührt haben.

Auch wir sind nicht nur dem Apostel dankbar, dass der Glaube an Christus und die 
Botschaft über Ihn uns erreicht hat, sondern auch diesem gläubigen Ehepaares 
und allen anderen Familien, die es für den Glauben möglich gemacht haben, sich 
zu stärken und uns zu erreichen. So ist die Kirche immer gewachsen und so wächst 
sie auch heute weiter. Dieses Paar zeigt, wie wichtig und wirkungsvoll die Hand-
lungen der christlichen Eheleute sind, die von der tiefen christlichen Spiritualität 
getragen sind, dass ihr Einsatz und ihre Verantwortung uns so oft als selbstver-
ständlich erscheinen. Jedes Haus ist berufen, sich in eine Kirche zu verwandeln. 
Die Liebe der christlichen Eheleute öfnet sich der Welt gegenüber, weil sie in den 
Mittelpunkt, nicht nur ihre gegenseitige Liebe, sondern die Herrschaft Christi 
stellt. Wir wollen daher die Hl. Priscila und Aquila als Vorbilder für eine christli-
che Ehe nehmen, die sich verantwortlich im Dienst der christlichen Gemeinschaft 
und der Welt einsetzt. Die orthodoxe und die evangelische Kirche feiert sie am 13. 
Februar, die katholische am 8. Juli.

Ovidiu Sechel
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2010 Paște

„Iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la 
sfârşitul veacului”
( Matei 28,19)

Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi, 
Hristos a înviat!

Ne bucurăm astăzi şi dăm slavă Bunului 
Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem la 
marele Praznic al Învierii Domnului după ce 
ne-am ostenit în timpul Postului să-L însoţim 
pe Mântuitorul pe drumul Golgotei, prin în-
frânare de la mâncare şi băutură, ca şi prin 
străduinţa de a deveni mai buni. De fapt toată 
viaţa creştină este o străduinţă neîncetată 
de a deveni mai buni, adică mai apropiaţi de 
Dumnezeu şi de semenii noştri. Astăzi Mân-
tuitorul Iisus Hristos ne răsplăteşte ostenea-
la postului prin bucuria Învierii Sale care 
se revarsă în suletele noastre din minuna-
tele cântări ale Sf. Paşti ca şi din atmosfera 
plină de har a Bisericii. Vestirea Învierii prin 
strigătul, repetat de nenumărate ori: „Hris-
tos a înviat – Adevărat a înviat”– care este 
mărturisirea cea mai concentrară a credinţei 
creştine – întăreşte în noi convingerea că 
viaţa noastră are un sens superior, care este 
tocmai învierea; ne încredinţează că nu sun-
tem abandonaţi stihiilor acestei lumii şi că 
nu suntem niciodată singuri, chiar şi atunci 
când ne părăsesc oamenii, pentru că Hristos 
Cel înviat este cu noi în toată vremea şi în 
tot locul.

Înainte de a se înălţa la cer, de pe muntele 
Sionului, la patruzeci de zile după învierea Sa 
din morţi, Mântuitorul le-a vorbit ucenicilor 
Săi, zicând: „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi 
pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi to-
ate neamurile, botezându-le în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le 
să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi 
iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la 
sfârşitul veacului” (Mt 28,18–20). Sfântul 
Evanghelist Marcu conirmă deja împlinirea 
acestei făgăduinţe zicând: „Deci Domnul Iisus, 

după ce a vorbit cu ei, s-a înălţat la cer şi a şezut 
de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, pornind, au 
propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu 
ei şi întărea cuvântul prin semnele care 
urmau. Amin (16,19–20). Desigur că uce-
nicii Mântuitorului au crezut în făgăduinţa 
Domnului că va i cu ei în toate zilele, chiar 
dacă nu mai era trupeşte pe pământ, cum a 
fost până la Înălţare. Iar credinţa apostoli-
lor şi rugăciunea lor către Domnul Cel înviat 
făceau într-adevăr ca Mântuitorul să ie cu ei 
şi să lucreze împreună cu ei. 

Dar făgăduinţa Domnului: „Iată Eu sunt cu 
voi în toate zilele până la sfârşitul veacului”, nu 
se referă numai la Sf. Apostoli, ci şi la urmaşii 
lor care sunt în primul rând episcopii, apoi 
preoţii şi diaconii ca şi toţi credincioşii Biseri-
cii care formează împreună poporul lui Dum-
nezeu. Tot ce a făgăduit Dumnezeu în Sinte-
le Scripturi se adresează tuturor celor ce cred 
în El. Aşadar şi nouă celor ce ne străduim să 
credem în El. Spun că ne străduim să credem, 
pentru că a crede cu adevărat în Dumnezeu 
nu este lucru uşor. „Nu oricine îmi zice : Doam-
ne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel 
ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Mt 7, 
21). Credinţa presupune angajarea constantă 
în împlinirea voii lui Dumnezeu, adică a 
poruncilor lui Dumnezeu care ne-au fost 

Înaltpreasințitul Seraim
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date pentru creşterea noastră duhovnicească 
şi pentru a ne feri de degradarea spirituală şi 
izică. Într-adevăr cei ce nu respectă porunci-
le lui Dumnezeu ajung curând să ie stăpâniţi 
de diferite patimi pe care Sf. Scriptură le 
numeşte „faptele trupului”. Acestea sunt: 
adulterul, desfrânarea, ura, vrajba, cearta, 
uciderea (avortul), beţia, lăcomia…(cf. Gal 5, 
19), la care putem adăuga astăzi necredinţa 
sau indiferenţa religioasă, ferirea de a avea 
copii, drogurile, fumatul etc.. Aceste păcate 
şi patimi îl degradează pe om şi-l distrug, 
atât suleteşte, cât şi trupeşte. 

Înţelegem deci că Mântuitorul Iisus Hris-
tos, înviat din morţi, Care „are toată puterea 
în cer şi pe pământ”, este prezent şi lucrător 
în toate zilele în viaţa celor cu adevărat 
credincioşi, adică a celor care se străduiesc zi 
de zi să împlinească poruncile lui Dumnezeu, 
care se feresc de păcate şi fac binele, a celor 
care se roagă constant, acasă şi la biserică, a 
celor ce postesc şi duc o viaţă cumpătată în to-
ate, îngrijindu-se de mântuirea lor mai mult 
decât orice în lumea aceasta: „Căutaţi mai întâi 
împărăţia cerurilor şi toate celelalte se vor adăuga 
vouă”, zice Mântuitorul, Iisus Hristos. Cât de 
mult s-ar uşura viaţa noastră dacă am împlini 
cu adevărat aceste cuvinte ale Domnului! Căci 
atunci ne-am încrede mai mult în Dumne-
zeu, decât în puterile proprii, ne-am ruga mai 
mult, am i mai râvnitori spre cele sinte, am 
căuta mai des biserica, iar Dumnezeu ne-ar 
răsplăti însutit cu darurile Sale duhovniceşti, 
adică pacea inimii, liniştea şi echilibrul sule-
tului…, care sunt mai preţioase decât toate 
bogăţiile lumii, dar şi cu bunurile materiale 
de care avem nevoie pentru viaţa de zi cu zi. 
Dumnezeu face adevărate minuni cu cei ce-şi 
pun nădejdea în El.

Iubiţi credincioşi,
După înălţarea Sa la cer, Mântuitorul Ii-

sus Hristos continuă să rămână în lume atât 
duhovniceşte, în inimile celor ce cred în El şi 
se străduiesc să facă voia lui Dumnezeu, cât şi 
în mod izic, prin Trupul şi Sângele Său pe care 
ni le-a lăsat spre mâncare şi băutură în Taina 

Euharistiei sau a Sintei Liturghii. De fapt 
aceste două moduri de prezenţă permanentă 
a Domnului în lume corespund naturii noas-
tre umane, care este atât spirituală cât şi 
materială. Noi avem nevoie de Dumnezeu în 
tot momentul, căci „în El trăim şi ne mişcăm şi 
suntem” (Fapte 17,28). Cu alte cuvinte viaţa 
noastră atârnă în tot momentul de Dum-
nezeu, chiar dacă nu suntem conştienţi de 
aceasta. Omul credincios se străduieşte însă 
să conştientizeze prezenţa permanentă a 
Domnului în inima şi viaţa sa, rugându-se 
zilnic, repetat, acasă, la lucru, în călătorie, 
în orice vreme şi în orice loc. Pretutindeni 
unde se ală, credinciosul rosteşte rugăciuni 
scurte, potrivite cu nevoile momentului, 
chemând din inimă ajutorul lui Dumnezeu. 
Iar Dumnezeu ne răspunde în chip minunat, 
prin încurajarea şi mângâierea din sulet, 
prin îmblânzirea vrăjmaşilor, prin sporul lu-
crului… Totodată credinciosul adevărat ştie 
că nu poate i creştin de unul singur, fără 
legătura sa strânsă şi permanentă cu Bise-
rica, adică cu obştea celorlalţi credincioşi. 
Mântuitorul a instituit Biserica tocmai pen-
tru a aduna laolaltă pe toţi cei ce cred în El 
şi a-i hrăni cu Trupul şi Sângele Său, pentru 
ca toţi să ie una. Ţelul vieţii creştine este 
tocmai refacerea comuniunii oamenilor, 
distrusă de păcat, apropierea lor, armonia 
dintre ei. Nimic nu iubeşte mai mult Dumne-
zeu ca apropierea dintre oameni, dragostea şi 
armonia dintre ei, care trebuie să ie realităţi 
de iecare zi în familie, în Biserică şi în so-
cietate. Unde nu este armonie şi pace, acolo 
nu poate i Duhul lui Dumnezeu. Tocmai de 
aceea Părinţii Bisericii spun într-un glas că 
nimeni nu se mântuieşte singur, izolat de 
semenii săi, în mod egoist, ci ne mântuim 
toţi în obştea Bisericii, împreună cu ceilalţi 
credincioşi, cu ajutorul şi cu rugăciunea lor 
şi a sinţilor. De aceea participarea la slujbele 
Bisericii, şi în primul rând la Sfânta şi Dum-
nezeiasca Liturghie, este fundamentală pen-
tru credincios. Nicăieri nu este mai prezent 
Dumnezeu şi mai apropiat de credincioşi ca 
în Sfânta Biserică în care ne rugăm împreună 
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pentru sănătatea şi mântuirea noastră şi în 
care ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele 
Domnului pentru ca să avem viaţă întru noi. 
Să repetăm şi să subliniem că cei care cred 
că pot i credincioşi şi fără să participe la Sf. 
Liturghie, fără să se spovedească şi fără să 
se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Dom-
nului, sau că este suicient să te rogi acasă, 
neglijând rugăciunea Bisericii, se înşeală 
amarnic. Nu este rătăcire mai mare ca aceea 
să crezi că n-ai nevoie de Biserică, de Sinte-
le ei Taine, care au fost lăsate de Dumnezeu 
tocmai pentru viaţa şi mântuirea oamenilor: 
„Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mân-
ca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele 
Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă 
trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică 
şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Trupul Meu este 
adevărată mâncare şi sângele Meu adevărată 
băutură” (Ioan 6,53–55). 

De aceea să preţuim mai mult ca orice 
Biserica, să participăm cu evlavie în iecare 
duminică la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturg-
hie şi să ne împărtăşim cât mai des cu Sinte-
le Taine ale lui Hristos. Dacă facem aceasta o 
să constatăm cât de aproape este Dumnezeu 
de noi pentru că şi noi suntem aproape de El; 
cât de multă îndrăzneală avem în rugăciunea 
noastră, cum viaţa noastră ni se înseninează 
încât vom vedea mai mult binele în jurul nos-
tru decât răul şi vom trăi în pace în familie şi 
cu toţi semenii noştri.

Iubiţi credincioşi, 
Pe lângă cele două moduri de prezenţă 

ale lui Dumnezeu în viaţa noastră, amintite 
mai înainte, şi anume cel duhovnicesc, din 
inima noastră şi cel izic, sub forma pâinii 
şi a vinului euharistic care prin rugăciunea 
preotului şi credincioşilor la Sfânta Liturghie 
devin Trupul şi Sângele Domnului, Mântui-
torul Iisus Hristos este prezent cu deosebire 
în cei săraci, în cei lămânzi şi însetaţi, în cei 
bolnavi, în cei închişi ca şi în toţi cei ce suferă 
într-un fel sau altul.

Din Sf. Evanghelie de la Matei, cap. 25 
ştim că la judecata din urmă, când ne vom 

prezenta cu toţii în faţa Dreptului Judecător, 
vom i întrebaţi în primul rând de binele pe 
care l-am făcut semenilor noştri cu care Hris-
tos Domnul se identiică: „…lămând am fost 
şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-
aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit. 
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost 
şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit 
la Mine”. Tot binele pe care-l facem semeni-
lor noştri când se ală în necaz şi în durere, îl 
facem de fapt Mântuitorului Hristos Însuşi: 
„Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia 
dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi 
făcut” (Mt 25,40). Şi în funcţie de binele pe 
care l-am făcut sau pe care nu l-am făcut, ne 
vom mântui sau ne vom osândi, vom moşteni 
împărăţia cerurilor sau vom pieri în focul 
cel veşnic. Capitolul 25 de la Sf. Evanghelist 
Matei care descrie judecata din urmă ar tre-
bui citit zilnic pentru a ne aminti mereu de 
datoria de a i buni şi a face numai bine cât 
trăim pe pământ. Căci făcând întotdeauna 
bine semenilor noştri, chiar şi celor care ne 
răsplătesc cu rău, vom primi răsplată de la 
Dumnezeu şi aici pe pământ şi în cer. Viaţa 
este prea scurtă pentru ca s-o petrecem în 
ură sau gândind egoist numai la noi înşine. 
Viaţa îşi găseşte toată frumuseţea ei atunci 
când suntem buni şi generoşi ca Dumne-
zeu, când ne bucurăm de bucuria semenilor 
şi când ne întristăm împreună cu ei. Dacă-L 
avem cu adevărat pe Domnul Hristos în ini-
ma noastră, atunci vom i buni ca Dumnezeu, 
Care „face să răsară soarele peste cei răi şi peste 
cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste 
cei nedrepţi” (Mt 5,44). Atunci vom avea me-
reu pace şi bucurie în inimă care sunt semnul 
creştinului adevărat. Să ne străduim deci să 
facem numai bine în viaţa noastră, să-L iu-
bim pe Dumnezeu şi să-i iubim pe semenii 
noştri! Să-i iubim nu numai cu cuvântul, ci 
şi cu fapta, adică cu ajutorul nostru concret, 
în aceste vremuri de mare încercare datorită 
catastrofelor naturale din diferite părţi ale 
lumii, cât şi crizei inanciare şi economice! 

Punându-vă la sulet aceste cuvinte de 
învăţătură cu nădejdea că ele vor rodi însutit 
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în inimile Voastre, Vă binecuvântez pe toţi 
în numele Domnului Cel înviat şi Vă fac cele 
mai calde urări de sănătate împreună cu sa-
lutul pascal: Hristos a înviat şi Sărbători 
fericite!

Al vostru de tot binele voitor şi rugător 
către Domnul, Biruitorul morţii !

† Seraim 
Arhiepiscop şi Mitropolit

2010 Ostern

„Siehe, Ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.“
(Matthäus 28,19)

Hochwürdige Väter und geliebte Gläubige, 
Christus ist auferstanden!

Wir freuen uns heute und preisen Gott 
den Herrn, dass wir das Hochfest der Aufer-
stehung des Herrn feiern dürfen, nachdem 
wir uns in der Fastenzeit bemüht haben, den 
Erlöser auf seinem Weg nach Golgatha zu 
begleiten durch Enthaltsamkeit beim Essen 
und Trinken sowie durch unseren Eifer, im-
mer bessere Menschen zu werden. Dabei ist 
unser ganzes Leben ein ständiges Bemühen, 
immer bessere Menschen zu werden, das 
heißt: Gott und unseren Nächsten immer 
näher zu kommen. Heute belohnt der Erlöser 
Jesus Christus unsere Anstrengung während 
der Fastenzeit durch die Freude Seiner Auf-
erstehung, die auch aus den wunderschönen 
österlichen Gesängen wie auch der besonde-
ren gnadenreichen Atmosphäre in der Kirche 
tief in unsere Seele eindringt. Die Verkündi-
gung der Auferstehung in dem unzählig oft 
wiederholten Ruf „Christus ist auferstan-
den! – Er ist wahrhaftig auferstanden!“ – 

der das konzentrierteste Bekenntnis des 
christlichen Glaubens überhaupt darstellt 
– stärkt in uns die Überzeugung, dass unser 
Leben einen höheren Sinn hat, und zwar die 
Auferstehung; er versichert uns, dass wir 
nicht den Elementen dieser Welt ausgelie-
fert sind und dass wir nie einsam sind, auch 
dann nicht, wenn uns die Menschen verlas-
sen, weil Christus der Auferstandene zu allen 
Zeiten und an allen Orten mit uns ist. 

Vor Seiner Himmelfahrt am Berg Zion 
40 Tage nach Seiner Auferstehung von den 

Seine Exzellenz Metropolit Seraim
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Toten sprach der Erlöser zu Seinen Jün-
gern und sagte: „Mir ist gegeben alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin 
und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehret sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.“ (Matth. 28, 18–20). Der heilige Evan-
gelist Markus bestätigt bereits die Erfüllung 
dieser Verheißung, wenn er sagt: „Nachdem 
der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde 
er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur 
Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predig-
ten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit 
ihnen und bekräftigte das Wort durch die 
mitfolgenden Zeichen. Amen“ (Mk. 16,19–
20) Gewiss haben die Jünger des Erlösers an 
die Verheißung des Herrn geglaubt, dass Er 
alle Tage bei ihnen sein wird, wie dies bis zu 
Seiner Himmelfahrt war, auch wenn Er leib-
haftig nicht mehr auf Erden sein wird. Doch 
der Glaube der Apostel und ihr Gebet zum 
Auferstandenen Herrn bewirkte es wahr-
haftig, dass Er mit ihnen war und mit ihnen 
auch wirkte.

Doch die Verheißung des Herrn: „Siehe 
Ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende“ 
bezieht sich nicht nur auf die heiligen Apostel, 
sondern auch auf ihre Nachfolger, also die Bi-
schöfe, Priester und Diakonie sowie alle Gläubi-
gen der Kirche, die gemeinsam das Volk Gottes 
bilden. Alles, was Gott der Herr in der Heiligen 
Schrift verheißt, richtet sich an alle, die an Ihn 
glauben. So also auch an uns, die wir uns bemü-
hen, an Ihn zu glauben. Ich sage bewusst: die wir 
uns bemühen zu glauben, denn wahrhaftig an 
Gott zu glauben ist beileibe nicht leicht. „Es 
werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, 
in das Himmelreich kommen, sondern die den 
Willen tun meines Vaters im Himmel.“ (Matth. 
7,21) Der Glaube verlangt ein ständiges Bemü-
hen darum, den Willen Gottes zu erfüllen, also 
die Gebote Gottes, die uns gegeben sind, damit 
wir geistlich reifen und um uns vor geistlichem 
und körperlichem Verfall zu bewahren. Tat-
sächlich werden die, die die Gebote Gottes 

nicht beachten, bald von den verschiedens-
ten Leidenschaften beherrscht, welche die 
Heilige Schrift die „Werke des Fleisches“ 
nennt; dazu zählen Unzucht, Ausschwei-
fung, Feindschaft, Zwietracht, Zank, Tö-
ten (Abtreibung), Trunksucht, Völlerei und 
dergleichen (vgl. Gal. 5,19). Heute könnten 
wir hinzufügen: Unglauben oder religiöse 
Indiferenz, Verhütung, Drogen, Rauchen, 
etc… Diese Sünden und Leidenschaften de-
gradieren den Menschen und zerstören ihn, 
sowohl seelisch, als auch leiblich.

So verstehen wir, dass unser Erlöser Jesus 
Christus, der Auferstandene, dem „alle Ge-
walt gegeben ist im Himmel und auf Erden“, an 
allen Tagen im Leben der wahrhaft Gläubigen 
gegenwärtig ist und wirkt, also derer, die sich 
Tag für Tag bemühen, die Gebote Gottes zu 
erfüllen, die sich der Sünden enthalten und 
Gutes tun, derer, die immerzu beten, zu Hau-
se und in der Kirche, im Leben derer, die fas-
ten und ein in Allem maßvolles Leben führen 
und sich um ihre Erlösung mehr sorgen als 
um alles andere auf der Welt: „Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes (…), so wird euch das al-
les zufallen“ (Matth. 6,33), sagt unser Erlöser 
Jesus Christus. Wie sehr würde es unser Leben 
erleichtern, wenn wir diese Worte des Herrn be-
herzigen würden! Denn dann würden wir Gott 
mehr vertrauen als unseren eigenen Kräften, 
wir würden mehr beten, wir würden mehr nach 
dem Heiligen streben, wir würden öfter die Kir-
che aufsuchen, und Gott würde uns hundertfach 
mit Seinen geistlichen Gaben dafür entlohnen, 
also mit dem Frieden des Herzens und der Ruhe 
und Ausgeglichenheit der Seele, die wertvoller 
sind als alle Schätze dieser Welt, aber auch mit 
den weltlichen Gütern, die wir zum alltäglichen 
Leben brauchen. Gott der Herr vollbringt wah-
re Wunder an denen, die ihre Hofnung auf Ihn 
setzen.

Geliebte Gläubige,
Nach Seiner Himmelfahrt bleibt un-

ser Erlöser Jesus Christus weiterhin in der 
Welt gegenwärtig, sowohl geistlich in den 
Herzen derer, die an Ihn glauben und sich 
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bemühen, den Willen Gottes zu erfüllen, 
als auch leibhaftig in Seinem Leib und Blut, 
das Er uns im Heiligen Mahl im Sakrament 
der Eucharistie oder der Göttlichen Liturgie 
schenkt. Diese beiden Arten der ständigen 
Gegenwart Gottes in der Welt entsprechen 
unserer menschlichen Natur, die ebenfalls 
geistlich und leiblich ist. Wir brauchen Gott 
in jedem Moment unseres Lebens, „denn in 
Ihm leben, weben und sind wir“ (Apg. 17,28). 
Unser Leben hängt mit anderen Worten immer 
von Gott ab, auch wenn wir uns dessen nicht 
bewusst sind. Der gläubige Mensch müht sich 
indes darum, sich der ständigen Gegenwart des 
Herrn in seinem Herzen und Leben bewusst zu 
werden, indem er täglich und wiederholt betet: 
zu Hause, bei der Arbeit, auf Reisen, zu jeder 
Zeit und an jedem Ort. Wo auch immer er sich 
aufhält, spricht der Gläubige kurze, dem Mo-
ment angepasste Gebete und ruft aus tiefem 
Herzen Gott um Seine Hilfe an. Gott wieder-
um antwortet auf wundersame Weise, indem 
er uns ermutigt und unsere Seele tröstet, durch 
die Zähmung unserer Feinde, durch Energie für 
unsere Arbeit… Genauso weiß jeder Christ, 
dass er nicht alleine Christ sein kann ohne eine 
enge und ständige Verbindung zur Kirche, also 
mit der Gemeinschaft der anderen Gläubigen. 
Der Erlöser hat die Kirche gerade deshalb ge-
gründet, um alle, die an Ihn glauben, zusam-
menzubringen und zu versammeln und sie mit 
Seinem Leib und Blut zu stärken, „damit alle 
eins seien“ (vgl. Joh. 17,21). Das Ziel des 
christlichen Lebens ist gerade die Erneue-
rung der Gemeinschaft der Menschen, die 
von der Sünde zerstört wurde, ihre Annä-
herung und die Harmonie zwischen ihnen. 
Gott liebt nichts so sehr wie die Annähe-
rung zwischen den Menschen, die Liebe 
und Harmonie zwischen ihnen, was tägliche 
Wirklichkeit im Leben der Familie, in der 
Kirche und in der Gesellschaft sein sollte. 
Wo es keine Harmonie und keinen Frieden 
gibt, dort kann der Geist Gottes nicht sein. 
Genau deshalb sagen die Kirchenväter uni-
sono, dass niemand alleine erlöst werden 
kann, isoliert von seinen Nächsten und auf 

egoistische Weise, sondern dass wir alle in 
der Gemeinschaft der Kirche erlöst werden, 
zusammen mit den anderen Gläubigen, mit 
deren und der Heiligen Hilfe und Fürbit-
te. Daher ist die Teilnahme an den Gottes-
diensten der Kirche und in erster Linie an 
der Göttlichen Liturgie grundlegend für den 
Gläubigen. Nirgendwo ist Gott mehr gegen-
wärtig als in der Heiligen Kirche, in der wir 
gemeinsam für unser Wohlergehen und un-
sere Erlösung beten, und in der wir die Kom-
munion an Leib und Blut Christi empfan-
gen, damit wir das Leben haben. So können 
wir nur wiederholen und unterstreichen, 
dass die, welche glauben, dass sie Gläubige 
sein können auch ohne an der Göttlichen 
Liturgie teilzunehmen, ohne zu beichten 
und ohne die Heilige Kommunion zu emp-
fangen, oder die glauben, dass es ausreicht, 
zu Hause zu beten, und die das Gebet in der 
Gemeinschaft der Kirche vernachlässigen, 
sich bitter täuschen. Es gibt keinen größe-
ren Irrtum als den zu glauben, dass man die 
Kirche und ihre Sakramente nicht braucht, 
die vom Herrn gerade für das Leben und zur 
Erlösung der Menschen hinterlassen wur-
den: „Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wenn 
ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst 
und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben 
in euch. Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut 
trinkt, der hat das ewige Leben, und Ich werde 
ihn am Jüngsten Tage auferwecken. Denn Mein 
Fleisch ist die wahre Speise, und Mein Blut ist 
der wahre Trank.“ (Joh. 6,53–55) 

Daher sollen wir die Kirche mehr als alles 
andere wertschätzen, wir sollen in Frömmig-
keit jeden Sonntag an der Göttlichen Litur-
gie teilnehmen und möglichst oft die Sak-
ramente Christi empfangen. Wenn wir dies 
tun, werden wir feststellen, wie nahe uns 
Gott ist, weil dann auch wir Gott nahe sind; 
je mehr Beharrlichkeit wir im Gebet haben, 
umso mehr wird sich unser Leben aufhei-
tern, so dass wir mehr das Gute in unserem 
Umfeld sehen als das Böse und im Frieden in 
unserer Familie und mit unseren Nächsten 
leben können.
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Geliebte Gläubige,
Neben den beiden aufgezeigten Formen 

der Gegenwart Gottes in unserem Leben, 
und zwar der geistlichen Gegenwart in un-
serem Herzen und der leibhaftigen Gegen-
wart im eucharistischen Brot und Wein, die 
durch das Gebet des Priesters und der Gläu-
bigen bei der Göttlichen Liturgie zum Leib 
und Blut des Herrn werden, ist unser Erlö-
ser Jesus Christus unter uns auch besonders 
gegenwärtig in den Armen, Hungrigen und 
Dürstenden, in den Kranken, in den Gefan-
genen wie in allen Menschen, die auf diese 
oder jene Weise leiden.

Aus dem Evangelium nach Matthäus Ka-
pitel 25 wissen wir, dass wir beim Jüngsten 
Gericht, wenn wir uns vor Gott dem Gerech-
ten Richter verantworten müssen, zuerst 
danach gefragt werden, was wir unseren 
Nächsten Gutes getan haben, mit denen 
Christus der Herr sich identiiziert: „Ich bin 
hungrig gewesen, und ihr habt Mir zu essen 
gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt 
Mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder 
gewesen, und ihr habt Mich aufgenommen. Ich 
bin nackt gewesen, und ihr habt Mich gekleidet. 
Ich bin krank gewesen, und ihr habt Mich be-
sucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr 
seid zu Mir gekommen.“ (Matth. 25,35–36) 
Alles Gute, das wir Nächsten tun, wenn sie in 
Not sind oder leiden, das tun wir faktisch un-
serem Erlöser Christus Selbst: „Wahrlich, ich 
sage euch: Was ihr getan habt einem von die-
sen Meinen geringsten Brüdern, das habt ihr 
Mir getan.“ (Matth. 25,40) Und je nachdem, 
wie viel Gutes wir diesen getan haben oder 
nicht getan haben, werden wir erlöst oder 
bestraft, werden wir das Himmelreich erben 
oder im ewigen Feuer umkommen. Das Ka-
pitel 25 des Matthäus-Evangeliums, welches 
das Jüngste Gericht beschreibt, müsste täg-
lich gelesen werden, um uns ständig an un-
sere Plicht zu erinnern, gute Menschen zu 
sein und nur Gutes zu tun, solange wir auf 

Erden leben. Denn wenn wir unseren Nächs-
ten nur Gutes tun, sogar denen, die es uns 
mit Bösem vergelten, werden wir den Lohn 
dafür von Gott erhalten, wie im Himmel so 
auf Erden. Das Leben ist zu kurz, um es in 
Hass zu verbringen oder egoistisch nur an 
uns selbst zu denken. Unser Leben indet 
seine ganze Schönheit dann, wenn wir gut 
und großzügig sind wie Gott der Herr, wenn 
wir uns an der Freude der Nächsten erfreuen 
und wenn wir mit ihnen trauern, wenn sie 
trauern. Wenn wir Christus den Herrn wahr-
haft in unserem Herzen haben, dann werden 
wir gut sein wie Gott, Der „Seine Sonne aufge-
hen lässt über Böse und Gute und lässt regnen 
über Gerechte und Ungerechte“ (Matth. 5,44). 
Dann werden wir immerzu Frieden und Freude 
im Herzen haben, die das Zeichen des wahren 
Christen sind. Bemühen wir uns darum, also 
streben wir danach, in unserem Leben nur Gu-
tes zu tun, Gott den Herrn zu lieben und unsere 
Nächsten zu lieben! Und wir sollen sie nicht nur 
mit Worten lieben, sondern auch mit Taten, also 
mit unserer konkreten Hilfe, gerade in unseren 
Zeiten mit großen Naturkatastrophen weltweit 
sowie der Finanz- und Wirtschaftskrise!

Ich lege Euch diese Worte der Lehre in 
der Hofnung ans Herz, dass sie hundertfach 
Frucht bringen, segne Euch alle im Namen 
des Auferstandenen Herrn und übermittle 
Ihnen mit dem Ostergruß die herzlichsten 
Wünsche für Gesundheit und Wohlergehen:

Christus ist auferstanden!
Gesegnete Feiertage!

Euer Euch allzeit Gutes wünschender und 
zum Herrn, dem Überwinder des Todes, be-
tender

† Seraim 
Erzbischof und Metropolit

Übersetzung: Pr. Dr. Jürgen Henkel
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2010 Crăciun

Botezul şi Cununia – 
naşteri din nou

Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-a în-

vrednicit să ajungem şi anul acesta în pace 
la marea sărbătoare a Naşterii Domnului! 
Ne bucurăm astăzi cu creştinii de pretutin-
deni de evenimentul unic, „singurul nou 
sub soare“, cum îl numesc Sinţii Părinţi, al 
Întrupării lui Dumnezeu în Persoana Fiului 
Său, Domnul nostru Iisus Hristos şi încercăm 
să-i pătrundem importanţa şi semniicaţia. 
Ştim că Dumnezeu a venit în lume pentru ca 
să libereze lumea de sub stăpânirea celui rău, 
adică de puterea diavolului, care, prin viclenie 
şi minciună, îi desparte pe oameni de Dum-
nezeu, îi învrăjbeşte şi îi stăpâneşte prin tot 
felul de păcate şi răutăţi. Mai mult, Părinţii 
Bisericii spun că „Dumnezeu S-a făcut om pen-
tru ca pe om să-l îndumnezeiască”, adică să-l 
ridice la asemănarea cu Dumnezeu, scopul 
pentru care omul a fost creat, dar de la care 
s-a îndepărtat prin căderea în păcat. „Să fa-
cem pe om după chipul şi asemănarea noastră”, 
a zis Dumnezeu, înainte de a-l crea pe primul 
om. Aşadar destinul natural al omului este 
de a i ca Dumnezeu, de a-l imita pe Dumne-
zeu în bunătate şi iubire. Experienţa de tot-
deauna a omenirii arată că numai în măsura 
în care omul se străduieşte să ie apropiat de 
Dumnezeu, adică să ie cât mai bun şi mai 
blând, mai iertător şi iubitor faţă de seme-
nii săi, mai cinstit şi corect în ceea ce face, se 
bucură cu adevărat de viaţă şi se simte liber 
şi fericit. Şi aceasta pentru că libertatea şi 
fericirea omului vin numai de la Dumnezeu. 
Nu poţi i liber şi nici fericit dacă trăieşti în 
păcate, dacă nu te străduieşti să i bun, să te 
liberezi de păcate şi de deprinderile rele. De-
sigur că mai întâi trebuie să ne recunoaştem 
păcatele în care trăim, ceea ce nu putem face 
decât cu ajutorul duhovnicului. Apoi ne tre-

buie credinţă tare şi voinţă puternică de a ne 
lupta cu păcatele care ne stăpânesc. Această 
luptă duhovnicească constă din rugăciune 
multă, acasă şi la biserică, din post şi înfrâna-
re de la plăcerile păcătoase şi din străduinţa 
de a face întotdeauna bine semenilor noştri. 
Astfel ne exersăm în iubirea faţă de Dumne-
zeu şi faţă de aproapele nostru, începând cu 
cei din familie, apoi cu vecinii, cu rudeniile, 
cu colegii de serviciu şi, mai ales, cu cei ce au 
nevoie de ajutorul nostru. Dacă toţi am face 
cu orice preţ numai bine în jurul nostru şi 
ne-am feri de orice păcat, pe pământ ar dom-
ni pacea şi armonia şi iecare ar i fericit. Pen-
tru că fericirea vine tocmai de la binele făcut 
în mod dezinteresat semenilor noştri. „Mai 
fericit este a da decât a lua”, zice Mântuitorul 
Iisus Hristos (Fapte 20,35). Tocmai de aceea 
a venit Mântuitorul în lume pentru ca oa-
menii să înveţe de la El bunătatea, iertarea, 
mila, dragostea pentru toţi, inclusiv faţă de 
vrăjmaşi. Numai urmând exemplul Domnu-
lui ne vom bucura cu adevărat de viaţă şi vom 
i fericiţi, cu toate necazurile şi diicultăţile 
prin care trecem.

Cum arată însă lumea la mai bine de două 
mii de ani de la Naşterea Domnului! Urmează 
oamenii învăţătura lui Iisus? Sunt ei fericiţi? 
Cred că cei mai mulţi sunt nefericiţi tocmai 
pentru că nu mai cred în fericirea care vine 
din urmarea învăţăturii şi vieţii Mântuitoru-
lui. De fapt nu mai cred în nimic sau îşi în-
chipuie doar că cred, fără să facă însă nimic 
din cele ce ţin de credinţă. Astfel se împline-
sc sub ochii noştri cuvintele Domnului: „Dar 
când Fiul Omului va veni (a doua oară), va găsi 
oare credinţă pe pământ”? (Luca 18,8). 

Iubiţi credincioşi,
Dacă facem o retrospectivă a evenimen-

telor mari pe care le-a trăit omenirea în 
anul pe care îl încheiem peste câteva zile, 
constatăm cu durere că acestea au însem-
nat pentru oameni tot atâtea încercări şi 
suferinţe, începând cu cutremurele din Haiti, 
din Chile şi din alte părţi ale globului în care 
au murit sute de mii de oameni, continuând 
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cu cea mai mare catastrofă din istoria Statelor 
Unite: infectarea apelor Golfului Mexic şi ale 
Oceanului Paciic prin scurgerea a milioane 
de tone de petrol, apoi cu marile inundaţii 
din Pakistan, Polonia, Ungaria, România şi 
din alte ţări, cu incendiile din Rusia care au 
devorat zeci de mii de hectare de pădure şi 
încheind cu criza inanciară şi economică ce 
s-a adâncit pe tot parcursul anului în multe 
ţări, cu deosebire în ţara noastră, şi care este 
departe de a se încheia. Viaţa iecăruia dintre 
noi ca şi viaţa lumii în general este tot mai 
diicilă, cu probleme şi necazuri, cu suferinţe 
şi boli care se înmulţesc pe zi ce trece. Este 
iresc să ne întrebăm de ce oare suferim atât 
de mult, de ce se abat asupra omenirii atâ-
tea catastrofe? Răspunsul nu-i decât unul şi-l 
ştim cu toţii, deşi ne este greu să ni-l însuşim 
personal: îndepărtarea noastră de Dumne-
zeu şi ataşarea exagerată de lucrurile acestei 
lumi, egoismul şi lăcomia după bani şi după 
plăceri, înmulţirea păcatelor şi răcirea drago-
stei dintre oameni. Cu toţii ştim că suferim 
pentru păcatele noastre, dar câţi dintre noi 
ne pocăim cu adevărat de tot ceea ce greşim 
zi de zi, câţi dintre noi încearcă să-şi schim-
be cu adevărat viaţa renunţând la obiceiurile 
rele şi angajându-se în modul cel mai serios 
pe calea credinţei, adică pe calea Biseri-
cii? Căci nu este credinţă fără Biserică! Mai 
degrabă aşteptăm să se schimbe ceilalţi, dar 
nu noi înşine. Însă schimbarea lumii începe 
cu schimbarea personală, a iecăruia. Dacă 
mă schimb eu, se schimbă şi cei din jurul 
meu, se schimbă întreaga lume, pentru că o 
văd cu alţi ochi; dacă nu mă schimb eu, nu se 
schimbă nimic în jurul meu şi nici în lume. 

Aşadar evenimentele nefericite, criza 
economică şi inanciară prin care trece lu-
mea de azi, ca şi toate crizele din familiile 
noastre şi din viaţa iecăruia sunt generate 
de marea criză spirituală a omenirii con-
temporane, pe care o provocăm cu toţii în 
măsura în care îl uităm pe Dumnezeu şi 
trăim după voia noastră pervertită de păcat. 
Sanctitatea Sa Patriarhul ecumenic al Con-
stantinopolului, Bartolomeu spunea recent 

la Bucureşti: „...criza din zilele noastre este o 
stare demonică, din care nu ne poate scoate re-
dresarea economică. Este necesară o restaurare 
duhovnicească! Este nevoie de multă răbdare! 
Este nevoie de cumpătare ascetică! Este nevoie 
de spirit de jertfă! Este nevoie de cugetarea la 
sensul crucii! Este nevoie de iubire! Adică este 
nevoie de Hristos! De Iisus Hristos Cel ce S-a 
întrupat, a pătimit, S-a răstignit pe Cruce şi 
a înviat şi Care este viu în veci! El, Cuvântul 
cel mai înainte de veci al Tatălui, dă existenţei 
raţiunea de a i, dă sens vieţii, desiinţează 
distanţele prin care păcatul ne îndepărtează 
şi ne înstrăinează pe unii de alţii, uneşte pe 
cele despărţite, dăruieşte dreptate, desface 
legăturile morţii, face ca aşa-zisa „utopie” a 
dragostei să devină realitate!”.

Este aşadar mare nevoie de Iisus Hris-
tos fără de care nimic nu merge, nici în viaţa 
personală, nici în familie, nici în societate, 
nicăieri. „Fără de Mine nu puteţi face nimic”, 
zice Domnul. Însă pe Iisus Hristos nu-l putem 
întâlni decât în Biserică, în Sintele Taine: Bo-
tez, Spovedanie, Cununie, Împărtăşanie…, iar 
dacă ne unim cu El prin Sintele Taine, Îl vom 
întâlni pretutindeni în lume, în oameni, în 
evenimentele din viaţa personală şi a familiei, 
din viaţa lumii şi din toată creaţia. Pentru că 
toate depind de El, pe toate le conduce El. Însă 
El vrea să im în toate colaboratorii Lui. 

Iubiţi credincioşi,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-

ne, la propunerea Preafericitului Părinte Pa-
triarh Daniel, a dedicat anul 2011 Sfântului 
Botez şi Sintei Cununii cu îndrumarea ca 
în toate parohiile să se dezbată aceste două 
Taine fundamentale ale vieţii creştine în 
predici şi cateheze la care să ie antrenaţi 
toţi credincioşii. Ştim noi ce înseamnă cu 
adevărat Botezul şi ce înseamnă Cununia? 
Ştim noi cum să ne pregătim pentru Botez şi 
pentru Cununia în faţa Sfântului Altar? Ştim 
noi să ne folosim toată viaţa de darurile Bo-
tezului şi ale Cununiei care stau ascunse în 
inima noastră? Despre toate aceste întrebări 
şi despre multe altele vă veţi întreţine cu 
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Precucernicii Părinţi în anul 2011, anul oma-
gial al Sfântului Botez şi al Sintei Cununii.. 
Să nu ezitaţi deci să apelaţi la Părinţii Voştri 
duhovniceşti cu orice întrebare, cu orice 
problemă pe care o aveţi.

În legătură cu întrebările puse mai sus, să 
spunem doar că Botezul înseamnă naştere 
din nou prin lucrarea Sfântului Duh care 
ne face membrii ai Împărăţiei lui Dumne-
zeu. Dacă prin naşterea trupească devenim 
cetăţeni ai acestei lumi, prin Botez devenim 
cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu care pe 
pământ este preigurată de Biserica lui Hris-
tos. Lumea acesta trece, însă Împărăţia lui 
Dumnezeu rămâne în veac. La Sfântul Botez 
primim toate darurile Duhului Sfânt pen-
tru ca să creştem pe parcursul întregii vieţi 
în Hristos, să devenim una cu El, desigur cu 
efortul nostru care constă din încadrarea 
în viaţa Bisericii, prin participarea regulată 
la Sintele Slujbe, din rugăciune şi post, din 
fapte bune ca şi din străduinţa de a ne feri de 
păcate şi a împlini poruncile lui Dumnezeu.

Cununia, la rândul ei, este tot o naştere din 
nou: prin unirea dintre bărbat şi femeie în faţa 
Sfântului Altar, aceştia devin „un singur trup”, 
o familie unită pentru veşnicie. După Sfânta 
Taină a Cununiei, cei doi nu mai sunt doi indivizi 
sau două persoane oarecare, ci un cuplu indivi-
zibil, o nouă realitate în Biserică şi în societate. 
Ştim însă că harul Sintelor Taine nu lucrează 
în mod automat. Pentru a primi o Sfântă 
Taină, credinciosul trebuie să se pregătească cu 
rugăciune şi cu post, cu mărturisirea păcatelor, 
prin împăcarea cu semenii săi… Astfel sule-
tul se deschide spre primirea harului, iar aces-
ta coboară tocmai pentru că este aşteptat. În 
vechime, Botezul ca şi Cununia erau evenimen-
te prin excelenţă comunitare. Toţi credincioşii 
se pregăteau cu post şi rugăciune pentru cei ce 
primeau aceste Sinte Taine. 

Din păcate, astăzi, pregătirea pentru 
Sfântul Botez sau pentru Sfânta Cununie se 
reduce la pregătirea petrecerii care urmează. 
Ceea ce înseamnă secularizare, adică muta-
rea accentului de pe evenimentul religios, 
unic în viaţa unui om şi cu valoare veşnică, 

pe un eveniment lumesc, care nu are decât o 
importanţă trecătoare.

Dacă viaţa creştină a iecăruia dintre noi 
este o actualizare zilnică a propriului nostru 
botez, tot astfel şi viaţa de familie este o ac-
tualizare a darurilor primite la Sfânta Taină a 
Cununiei: darul dragostei care face din cei doi 
una, darul paternităţii sau al naşterii de prunci, 
ca rod al dragostei pe care copiii o desăvârşesc 
neîncetat, darul ajutorării reciproce etc. Aici 
trebuie să deplângem starea familiei de astăzi, 
care ignoră darurile Cununiei. Câte familii 
s-au destrămat sau trăiesc în ceartă şi scan-
dal pentru că nu şi-au asumat până la capăt 
dragostea pecetluită prin Cununie! Pentru că 
dragostea, care înseamnă jertfă şi renunţarea 
la sine pentru celălalt, se cere mereu înnoită 
şi asumată. Trebuie să te sileşti în iecare zi să 
iubeşti pe cei din familie ca şi pe toţi oamenii 
aşa cum sunt ei, nu aşa cum am vrea noi să ie. 
De asemenea, câte familii refuză darul naşterii 
de prunci, oprindu-se la naşterea unui copil 
sau a doi copii, şi aceştia programaţi de părinţi 
după voia lor şi nu după voia lui Dumnezeu, 
iar pe ceilalţi sau îi omoară prin medicamen-
te aşa zise anticoncepţionale, sau le împiedică 
concepţia prin mijloace condamnate de Sfân-
ta Scriptură (Geneză 38,9–10). Toate aceste 
păcate au repercursiuni deosebit de grave asu-
pra întregii familii. Viaţa creştină este o viaţă 
exigentă. Ea presupune conştientizarea daru-
rilor pe care le-am primit prin Sintele Taine şi 
trăirea zilnică după voia lui Dumnezeu.

Mă rog Mântuitorului Iisus Hristos, 
născut astăzi în Peştera Betleemului, să 
Vă binecuvânteze pe toţi şi să Vă ajute să 
împliniţi mereu voia Lui cea sfântă pentru ca 
să vă puteţi bucura cu adevărat de viaţă, de 
copii şi de toţi cei dragi. 

Vă urez din tot suletul: Sărbători fericite 
şi La mulţi ani!

Al vostru Părinte duhovnicesc, rugător şi 
mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, 

† Seraim 
Arhiepiscop şi Mitropolit
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2010 Weihnachten

Taufe und Trauung – Formen 
der Neugeburt

Ehrwürdige Väter und geliebte Gläubige, 
Wir preisen Gott den Herrn dafür, dass er 

uns auch in diesem Jahr in Frieden das Hoch-
fest der Geburt des Herrn erreichen lässt! 
Wir freuen uns heute mit den Christen in 
aller Welt über das einzigartige Ereignis der 
Fleischwerdung Gottes in der Person Seines 
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, das 
die Heiligen Kirchenväter „das einzig Neue 
unter der Sonne“ nennen, und bemühen uns, 
den tiefen Sinn und die Bedeutung dessen zu 
verstehen. Wir wissen, dass Gott in die Welt 
gekommen ist, um die Welt von der Herr-
schaft des Bösen zu befreien, d.h. von der 
Macht des Teufels, der die Menschen durch 
Lug und Trug von Gott entfremdet und sie 
durch jede Art von Sünde und Bosheit ver-
zaubert und beherrscht. Zudem sagen die 
Heiligen Kirchenväter, dass „Gott Mensch 
geworden ist, um den Menschen zu vergöttli-
chen“, d.h. ihn wieder zu seinem Ebenbild zu 
machen, wozu er auch geschafen wurde, wo-
von er sich aber durch den Sündenfall ent-
fernt hat. „Lasset uns Menschen machen, ein 
Bild, das uns gleich sei“, hat Gott gesagt, be-
vor er den ersten Menschen schuf. So ist die 
erste Bestimmung des Menschen, wie Gott 
zu sein, Gott also in Seiner Güte und Liebe 
nachzueifern.

Die lange Erfahrung der Menschheit 
zeigt, dass der Mensch sich nur in dem Maße 
wirklich seines Lebens erfreut und sich frei 
und glücklich fühlt, in dem er sich ernsthaft 
bemüht, Gott nahe zu sein, d.h. so gut und 
sanftmütig, so versöhnlich und voller Liebe 
zum Nächsten zu sein, so ehrlich und kor-
rekt wie möglich in allem, was er tut. Dies 
deshalb, weil die Freiheit und das Glück des 
Menschen nur von Gott kommen. Du kannst 
nicht frei und auch nicht glücklich sein, 

wenn du in Sünde lebst, wenn du dich nicht 
bemühst, ein guter Mensch zu sein und dich 
von Sünden und bösen Anwandlungen zu be-
freien. Sicher müssen wir zuerst die Sünden 
erkennen, in denen wir leben, was wir nur 
mit Hilfe eines Geistlichen können. Dann 
braucht es einen starken Glauben und einen 
ebenso starken Willen, um mit den Sünden 
zu kämpfen, die uns beherrschen. Dieser 
geistliche Kampf erfordert unablässiges Ge-
bet, zu Hause wie in der Kirche, Fasten und 
Selbstzügelung vor sündhaften Gelüsten 
sowie das Bemühen, unseren Nächsten im-
mer Gutes zu tun. So üben wir uns in Liebe 
zu Gott und unserem Nächsten, beginnend 
mit der Familie, dann mit den Nachbarn, 
mit den Verwandten, mit den Arbeitskolle-
gen und vor allem all denen, die unsere Hilfe 
brauchen. Wenn wir alle immer nur Gutes in 
unserem Umfeld tun und uns von jeder Sün-
de fernhalten würden, dann würden auf der 
Erde Frieden und Harmonie herrschen und 
alle wären glücklich. Denn das Glück kommt 
gerade von dem Guten, das wir ohne Eigen-
interesse unseren Nächsten tun. „Geben ist 
seliger als nehmen“, sagt der Erlöser Jesus 
Christus (Apostelgeschichte 20,35). Genau 
deshalb kam der Erlöser in die Welt, damit die 
Menschen von Ihm Güte, Vergebung, Barm-
herzigkeit und Liebe zu allen, einschließlich 
unserer Feinde, lernen. Nur wenn wir dem 
Beispiel des Herrn folgen, werden wir uns 
wirklich unseres Lebens erfreuen können 
und glücklich sein – trotz allem, was wir an 
Schicksalsfällen und Problemen erleben. 

Doch wie sieht die Welt aus – mehr als 
2000 Jahre nach der Geburt des Herrn! Fol-
gen die Menschen der Lehre Jesu? Sind sie 
glücklich? Ich glaube, dass die meisten ge-
rade deshalb unglücklich sind, weil sie nicht 
mehr an die Glückseligkeit glauben, die aus 
der Nachfolge der Lehre Christi kommt. Sie 
glauben praktisch an nichts mehr oder stel-
len sich nur vor, dass sie etwas glauben, ohne 
sich jedoch etwas aus dem zu machen, was 
der Glaube beinhaltet. So erfüllen sich vor 
unseren Augen die Worte des Herrn: „Wird 
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der Herr, wenn Er wiederkommt, Glauben auf 
Erden inden?“ (Lukas 18,8)

Geliebte Gläubige,
Wenn wir in einer Retrospektive auf die 

großen Ereignisse zurückblicken, die die 
Menschheit in diesem Jahr erlebt hat, dann 
müssen wir mit Schmerz feststellen, dass 
diese für die Menschen gleichzeitig Versu-
chungen und Leiden bedeutet haben: von 
den Erdbeben auf Haiti, in Chile und ande-
ren Ländern der Erde, bei denen Hundert-
tausende von Menschen gestorben sind, 
über die größte Katastrophe in der Geschich-
te der Vereinigten Staaten – die Verseuchung 
des Golfs von Mexiko und des Paziischen 
Ozeans durch das Austreten von Millio-
nen Tonnen Öl –, danach die großen Über-
schwemmungen in Pakistan, Polen, Ungarn, 
Rumänien und anderen Ländern, die großen 
Waldbrände in Russland, die Zehntausende 
Hektar Wald zerstört haben bis hin zu der 
anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise, 
die sich im Laufe dieses Jahres in vielen Län-
dern, vor allem in unserem Land Rumäni-
en, noch verstärkt hat und noch weit davon 
entfernt ist, beendet zu sein. Unser eigenes 
Leben wie auch das Leben auf der Welt im 
Allgemeinen wird immer schwieriger – mit 
all seinen Problemen und Unglücksfällen, 
allen Leiden und Krankheiten, die täglich 
mehr werden. Es ist nur normal, wenn wir 
fragen, warum wir Menschen so viel leiden 
und warum sich so viele Katastrophen ereig-
nen. Es gibt nur eine Antwort und wir ken-
nen sie, auch wenn es uns schwer fällt, diese 
persönlich zu akzeptieren: unsere Entfrem-
dung von Gott und übertriebenes Hängen an 
den Dingen dieser Welt, der Egoismus und 
die Sucht nach Geld und Lust, die Zunahme 
an Sünden und das Erkalten der Liebe zwi-
schen den Menschen. Wir alle wissen, dass 
wir wegen unserer Sünden leiden, aber wie 
viele von uns bereuen wirklich all das, womit 
wir täglich sündigen, wie viele von uns ver-
suchen wirklich, ihr Leben zu verändern und 
auf schlechte Angewohnheiten zu verzichten 

und sich wirklich auf dem Weg des Glaubens 
zu engagieren, also auf dem Weg der Kirche! 
Wir erwarten doch immer, dass sich die An-
deren ändern, nur nicht wir selbst. Doch der 
Wandel der Welt beginnt mit uns selbst, je-
des Einzelnen. Wenn ich mein Verhalten än-
dere, tun dies auch die Menschen in meinem 
Umfeld, dann ändert sich die ganze Welt, 
weil ich sie mit anderen Augen sehe; wenn 
ich mich nicht ändere, ändert sich nichts in 
meinem Umfeld und nicht in der Welt.

So erwachsen die unglückseligen Ereig-
nisse der Gegenwart wie die Wirtschafts- 
und Finanzkrise, durch die die heutige Welt 
durchgehen muß, wie auch alle Familien- 
und Lebenskrisen aus der großen geistlichen 
Krise der gegenwärtigen Menschheit, die wir 
alle in dem Maße hervorrufen, in dem wir 
Gott vergessen und nur nach unserem von 
der Sünde pervertierten Willen leben. Der 
Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, 
Seine Seligkeit Bartholomaios, sagte kürzlich 
in Bukarest: „… die Krise unserer Tage ist ein 
dämonischer Zustand, aus dem uns keine wirt-
schaftliche Erholung befreien kann. Es braucht 
eine geistliche Erneuerung! Es braucht viel Ge-
duld! Es braucht eine asketische Haltung! Es 
braucht den Geist des Opfers! Es braucht ein 
tiefes Nachdenken über den Sinn des Kreuzes! 
Es braucht die Liebe! Es braucht also Christus! 
Christus, der für uns Mensch geworden ist, der 
für uns gelitten hat, der für uns am Kreuz ge-
storben ist und der ewig lebt! Er, das präexis-
tente Wort des Vaters, schenkt der Vernunft 
die Existenz und gibt dem Leben Sinn, Er löst 
die Entfremdung auf, mit denen die Sünde uns 
voneinander trennt, sie vereint das Getrennte, 
schenkt Gerechtigkeit, löst die Verbindungen 
des Todes und sorgt dafür, dass die ‚Utopie‘ der 
Liebe zur Wirklichkeit wird.“

Wir brauchen also Christus über alle Ma-
ßen: ohne Ihn läuft nichts, weder im persönli-
chen Leben, noch in der Familie, weder in der 
Gesellschaft, noch sonstwo. „Ohne mich könnt 
ihr nichts tun“, sagt der Herr. Doch Jesus Chris-
tus können wir nur in der Kirche und in den 
Heiligen Mysterien (Sakramenten) begegnen: 
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in der Taufe, in der Beichte, in der Trauung, in 
der Eucharistie. Und wenn wir uns mit Ihm in 
den Heiligen Mysterien vereinen, dann wer-
den wir Ihm überall auf der Welt begegnen: 
in den Menschen, in den Ereignissen unseres 
eigenen und des familiären Lebens, im Leben 
der Welt und in der ganzen Schöpfung. Denn 
alles hängt von Ihm ab, alles wird von Ihm ge-
lenkt. Und Er Selbst will, dass wir in allem mit 
Ihm zusammenwirken.

Geliebte Gläubige,
Der Heilige Synod der Rumänischen Or-

thodoxen Kirche widmet das Jahr 2011 auf 
Vorschlag Seiner Seligkeit Patriarch Daniel 
der Betrachtung der Heiligen Taufe und der 
Heiligen Trauung mit der Empfehlung, dass 
diese beiden grundlegenden Sakramente des 
christlichen Lebens in allen Pfarrgemeinden 
in Predigten und Katechesen thematisiert 
werden sollen, um alle Gläubigen darin zu 
schulen. Wissen wir wirklich, was die Taufe 
und die Trauung bedeuten? Wissen wir, wie 
wir uns auf die Taufe und die Trauung am 
Heiligen Altar vorzubereiten haben? Wis-
sen wir, wie wir unser ganzes Leben lang 
die Gnadengaben der Taufe und der Trau-
ung nutzen, die in unser Herzen verborgen 
eingeplanzt sind? Über all diese Fragen 
werdet Ihr in diesem Jahr, das der Heiligen 
Taufe und der Heiligen Trauung gewidmet 
ist, mit Euren Priestern ins Gespräch kom-
men. Scheut Euch nicht, Eure Seelsorger und 
geistlichen Väter bei allen Fragen zu Rate zu 
ziehen, die Euch bewegen, und bei allen Pro-
blemen, die Ihr habt. 

Im Blick auf die oben genannten Fragen 
möchte ich hier nur so viel sagen, dass die 
Taufe die Neugeburt durch das Wirken des 
Heiligen Geistes bedeutet und uns zu Bür-
gern des Reiches Gottes macht. Wenn wir 
durch die leibliche Geburt Bürger dieser Welt 
werden, dann werden wir durch die Taufe 
Bürger des Reiches Gottes, das auf Erden in 
der Kirche Christi präiguriert ist. Diese Welt 
wird freilich vergehen, doch das Reich Got-
tes bleibt in Ewigkeit. Bei der Heiligen Tau-

fe erhalten wir alle Gnadengaben des Heili-
gen Geistes, um unser ganzes Leben lang in 
Christus zu wachsen, um immer mehr eins 
zu werden mit Ihm, wobei unser Bemühen 
darin besteht, uns in das Leben der Kirche 
einzufügen durch regelmäßige Teilnahme an 
den Gottesdiensten, durch Gebet und Fas-
ten, durch Gute Werke und auch das Bemü-
hen, uns von Sünden fernzuhalten und die 
Gebote Gottes zu erfüllen. 

Auch die Trauung ist eine Neugeburt auf 
ihre Weise: durch die Verbindung von Mann 
und Frau vor dem Heiligen Altar werden die-
se „ein Leib“, eine für die Ewigkeit vereinte 
Familie. Nach dem Heiligen Sakrament der 
Trauung sind diese beiden auch nicht mehr 
zwei Individuen oder irgendwie geartete 
Personen, sondern ein untrennbares Paar, 
eine neue Wirklichkeit in Kirche und Gesell-
schaft. Doch wir wissen auch, dass die Gnade 
der Heiligen Sakramente nicht automatisch 
wirkt. Um ein Heiliges Sakrament zu emp-
fangen, muss sich der Gläubige mit Beten 
und Fasten vorbereiten, durch das Bekennen 
seiner Sünden und die Versöhnung mit sei-
nen Nächsten… So öfnet sich die Seele für 
den Empfang der Gnade und diese kommt 
gerade deshalb auf den Menschen hernieder, 
weil sie erwartet wird. Früher waren Taufe 
und Trauung Gemeinschaftsereignisse par 
excellence. Alle Gläubigen bereiteten sich mit 
Fasten und Gebeten auch für die vor, welche 
diese Sakramente empfangen sollten. 

Leider erstreckt sich die Vorbereitung auf 
die Heilige Taufe oder auf die Heilige Trauung 
heute auf die Vorbereitung der Familienfei-
er, die dem folgt. Dies bedeutet Säkularisie-
rung: die Akzentverschiebung von dem reli-
giösen Ereignis, das einmalig und von ewiger 
Bedeutung für das Leben des Menschen ist, 
zu einem weltlichen Ereignis, das nur noch 
einen vergänglichen Charakter trägt. 

So wie das christliche Leben eines jeden 
von uns eine tägliche Aktualisierung unse-
rer eigenen Taufe darstellt, so ist auch das 
Familienleben eine Aktualisierung der beim 
Heiligen Sakrament der Trauung empfan-
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genen Gnadengaben: der Gabe der Liebe, 
die aus zwei Menschen eins werden lässt, 
der Gabe der Elternschaft und des Gebä-
rens von Kindern als Frucht der Liebe, wel-
che die Kinder unablässig vervollkommnen, 
der Gabe der gegenseitigen Hilfe, usw. Hier 
müssen wir kritisch auf die Lage der Fami-
lie heute eingehen, wo die Gnadengaben der 
Trauung so oft ignoriert werden. Wie viele 
Familien sind heute zerstört oder leben in 
Streit und Skandal, weil sie nicht die Liebe 
bis zur Vollendung leben, die sie sich bei 
der Trauung versprochen haben! Denn die 
Liebe, die immer auch Opfer und Selbstver-
zicht für den Anderen beinhaltet, will stets 
erneuert und vertieft werden. Du musst 
dich jeden Tag bemühen, alle in der Familie 
wie auch alle Menschen auf der Welt so zu 
lieben, wie sie sind, nicht nur so wie wir sie 
haben wollen. Und wie viele Familien ver-
zichten auf die Gabe der Geburt von Kin-
dern, indem sie nur ein oder zwei Kinder 
wollen und diese dann nach dem Willen der 
Eltern „geplant“ sind, nicht mehr nach dem 
Willen Gottes. Die anderen Kinder töten sie 
durch sogenannte Verhütungsmedikamen-
te oder sie verhindern die Empfängnis auf 

von der Heiligen Schrift verurteilte Weise 
(Genesis 38,9–10). All diese Sünden haben 
besonders schwerwiegende Folgen für die 
ganze Familie. 

Das christliche Leben ist ein herausfor-
derndes Leben. Es erfordert ein immerwäh-
rendes Sich-Bewusst-Machen der Gnaden-
gaben, die wir in den Heiligen Sakramenten 
empfangen haben und ein Leben im Alltag 
nach den Geboten Gottes. 

Ich bete zu unserem Erlöser Jesus Chris-
tus, der heute in Bethlehem geboren wurde, 
dass Er Sie alle segne und Ihnen helfen möge, 
immer Seinen heiligen Willen zu erfüllen, 
damit Sie sich wirklich des Lebens, Ihrer 
Kinder und aller Lieben erfreuen können. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen: 
Gesegnete Feiertage! Und Auf viele Jahre!

Euer geistlicher Vater, der für Euch fort-
während zu Gott betet, 

† Seraim 
Erzbischof und Metropolit

Übersetzung: Pr. Dr. Jürgen Henkel

Darbringung: Vor-Legen; gr. prosphora; lat. oblatio = Gabe, Darbringung

An der Stelle zwischen der Anamnese (Erinnerung an die Heilstaten, Kreuzigung, 
Grab, Auferstehung am dritten Tage, Auffahrt zum Himmel, Sitzen zur Rechten Got-
tes, zweite Wiederkunft) und der Epiklese (Anrufen des Heiligen Geistes) bezieht 
sich die Darbringung auf das „spirituelle Opfer“, also auf das Anbieten der von den 
Gläubigen gebrachten Gaben (Brot und Wein) zur Weihung und Heiligung während 
der Epiklese. Diese wurden? geschieht bereits während der Gabenbereitung (der 
Proskomidie oder „der ersten Darbringung“ nach N. Kabasila). Die Darbringung zur 
Weihung, „die zweite Darbringung“, erfolgt während des Gebetes: „Das Deine aus 
dem Deinen bringen wir dar nach allem und für alles!“ und wird begleitet von der 
rituellen Erhebung der eucharistischen Gaben, die sich zum eucharistischen Opfer 
verwandeln, in den Leib und das Blut des Herrn Jesu Christi.
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2009 Paște

Puterea credinţei

„Doamne al Puterilor i cu noi…” 
(din cântările Pavecerniţei mari)

Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Hristos a înviat !
După Postul de 40 de zile şi Săptămâna 

Sf. Patimi în care ne-am străduit iecare să ne 
curăţim suletul în Sfânta Taină a Spoveda-
niei, prin rugăciune înmulţită şi înfrânare de 
la mâncare şi băutură, primim astăzi răsplata 
ostenelilor noastre prin bucuria negrăită, pe 
care o trăim împreună cu întreaga făptură, 
a Învierii Domnului, Praznicul luminii şi al 
înnoirii vieţii. Bisericile noastre strălucesc 
de lumina Învierii care se revarsă din sule-
tele credincioşilor prin cântarea de biruinţă: 
„Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moar-
te călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-
le”! Lumânările pe care le aprindem în noap-
tea de Paşti, ca şi în duminici si sărbători la 
biserică, sunt nu numai ofrandă bineplăcută 
lui Dumnezeu, ci şi expresie a credinţei no-
astre în Învierea Domnului care înseamnă 
biruinţa luminii asupra întunericului, a vieţii 
aspra morţii, a binelui asupra răului. Cine 
crede că Învierea Domnului nu este doar un 
fapt istoric trecut, ci izvor permanent de 
viaţă, de bucurie, de lumină şi de putere, ace-
la se împărtăşeşte, prin Biserică, în modul 
cel mai real de toate aceste daruri ale Învierii, 
cu alte cuvinte, biruieşte ca şi Hristos orice 
ispită şi orice răutate care-i încearcă viaţa.

Învierea Domnului este temelia credinţei 
noastre şi totodată ţelul ei. Căci „dacă Hristos 
n-a înviat zadarnică este credinţa noastră”, zice 
Sf. Ap. Pavel (I Cor 15,17). Iar ţelul credinţei 
este unirea cu Hristos Cel înviat încă de aici 
de pe pământ prin biruirea păcatului şi do-
bândirea virtuţilor, adică a deprinderilor 
bune prin care ne asemănăm cu Hristos.

Este adevărat că aici pe pământ, Învierea 
Domnului este umbrită de forţele întuneri-

cului, de lipsa de credinţă şi de veşnica aler-
gare după bani şi după lucrurile lumii ace-
steia, prin împlinirea poftelor şi plăcerilor, 
adeseori vinovate. Din pricina păcatelor şi a 
patimilor în care petrecem mulţi dintre noi, 
nu ne putem bucura din plin de darurile În-
vierii. Între acestea aşi aminti aici pe cele de 
care avem cea mai mare nevoie: curajul în 
lupta cu păcatul şi cu greutăţile vieţii, echili-
brul suletesc şi pacea inimii.

Iubiţi credincioşi,
Trăim într-o societate în care bolile de tot 

felul, dar mai ales cele psihice care sunt boli 
suleteşti: depresiile, neîncrederea şi suspici-
unea faţă de semeni, lipsa de curaj, frica zilei 
de mâine şi altele asemenea se înmulţesc tot 
mai mult, atingând o mare parte a oamenilor 
de astăzi. Ele relectă de fapt starea morală 
a unei societăţi care l-a exclus pe Dumnezeu 
din viaţa ei pentru a i, chipurile, liberă. Ca 
şi cum Dumnezeu ne-ar îngrădi libertatea! 
Experienţa tristă de toate zilele ne arată 
însă că libertatea fără Dumnezeu înseamnă 
mai degrabă sclavie, iar o societate fără legi 
morale degenerează până la dispariţie. Să 
ne gândim numai la lagelul avortului şi al 
împiedicării naşterii de copii, păcate deose-
bit de grave, care duc la diminuarea drastică 
a populaţiei. După calculul sociologilor, în 8- 
10 generaţii, creştinii în Europa vor i o mică 
minoritate!

Criza economică actuală, generatoare de 
şomaj şi de nesiguranţă a locului de muncă, 
criza familiei cu atâtea drame care conduc 
adesea la divorţ, problemele de sănătate şi 
alte numeroase încercări îi fac pe mulţi se-
meni ai noştri să-şi piardă optimismul şi cu-
rajul de a lupta până la capăt şi să-şi caute re-
fugiul în alcool, în droguri sau în alte patimi 
care distrug, încetul cu încetul, atât suletul 
cât şi trupul. Aceştia uită că singura scăpare 
adevărată este în Dumnezeu, în Mântuitorul 
Iisus Hristos înviat, biruitorul morţii sub 
toate formele ei. Căci toate încercările vieţii, 
toate pătimirile noastre sunt manifestări ale 
morţii din care ne-a izbăvit Domnul şi ne 
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izbăveşte de iecare dată când strigăm din 
inimă după ajutorul Lui.

Chiar dacă, uneori, necazurile vieţii pot i 
atât de mari încât să ni se pară că depăşesc 
puterea de a le sta împotrivă, totuşi,cel 
ce crede cu adevărat, ştie că în lupta cu 
greutăţile vieţii nu este niciodată singur, ci 
împreună cu Hristos, Care înainte de a se 
înălţa la Cer a zis: „ Iată Eu sunt cu voi în toate 
zilele până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 
20). Credinciosul adevărat ştie, de asemenea, 
că „credinţa mută munţii”(cf. Matei 17,20) şi 
că „toate sunt cu putinţă celui ce crede” (Marcu 
9,23). De aceea repetă mereu împreună cu 
Apostolul Pavel: „Toate le pot în Hristos care 
mă întăreşte”(Filip. 4,13). Trebuie să im cu 
toţii încredinţaţi că Dumnezeu nu îngăduie 
să vină asupra nimănui ispite mai presus de 
puterea lui de a le sta împotrivă cu ajutorul 
Lui. Sf. Apostol Pavel ne asigură, zicând: „… 
credincios este Dumnezeu, care nu va îngădui ca 
să iţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu 
ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi 
răbda” (I Cor. 10,13). Numai că în ispite şi în 
încercări trebuie să strigăm neîncetat după 
ajutorul lui Dumnezeu, să ne căim pen-
tru păcatele săvârşite şi să ne întoarcem cu 
adevărat la calea cea bună care este calea Bi-
sericii prin participarea regulată la Sfânta Li-
turghie, prin spovedanie şi împărtăşirea cu 
Sintele Taine, cu Trupul şi Sângele Domnu-
lui. Iată două exemple de rugăciune în necaz 
pe care ni le oferă Biserica: „Dintru adâncuri 
strig către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul 
meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul 
rugăciunii mele”(Psalm 129,1–2). „Doamne al 
Puterilor i cu noi, că pe altul afară de Tine aju-
tor întru necazuri nu avem, Doamne al Puteri-
lor miluieşte-ne pe noi”(din slujba Pavecerniţei 
mari).

Este important, de asemenea, ca în ispite 
şi încercări să nu ne pierdem echilibrul suf-
letesc, adică stăpânirea de sine şi calmul. Să 
nu ne manifestăm niciodată sub impulsul 
patimii, vorbind ce nu se cuvine şi supărând 
pe semenii noştri, ci dimpotrivă să avem în 
mintea şi inima noastră chipul Domnului 

Hristos care „ocărât iind, nu răspundea cu 
ocară, dat la chinuri, nu ameninţa, ci se lăsa în 
ştirea Celui ce judecă cu dreptate” (I Petru 2, 
23). Ce lucru mare este să ne lăsăm mereu 
în voia lui Dumnezeu, mulţumindu-I şi pen-
tru cele bune şi pentru cele rele, căci toate 
vin de la El: cele bune ca dar al Său, iar cele 
rele ca certare pentru păcatele noastre. Să ne 
aducem mereu aminte de dreptul Iov care în 
toate încercările vieţii zicea: „Domnul a dat, 
Domnul a luat, ie numele Domnului binecuvân-
tat”! (Iov 1,21).

Dacă în încercări şi suferinţe nu ne 
tulburăm, ci dimpotrivă ne păstrăm echilib-
rul suletesc şi calmul şi ne încredinţăm cu 
totul voii sinte a lui Dumnezeu, înseamnă 
că am ajuns la pacea inimii, care este fără 
îndoială cel mai mare dar al lui Dumne-
zeu pentru omul trăitor într-o lume atât de 
agitată ca lumea noastră. Iar din pacea inimii 
izvorăsc neîncetat blândeţea, bunătatea, pu-
terea de iertare şi dragostea pentru oameni 
şi pentru toată creaţia lui Dumnezeu.

 Numai omul care a ajuns la pacea inimii ca 
dar al lui Dumnezeu, dar şi ca rod al angajării 
sale în credinţă şi asceză se poate bucura cu 
adevărat de viaţă şi de tot ceea ce există. Cel 
care are pace în suletul său vede întotdeau-
na, mai întâi, partea pozitivă a iecărui om şi 
a iecărei întâmplări din viaţa sa şi are multă 
înţelegere faţă de neputinţele şi slăbiciunile 
oamenilor. El se bucură de frumuseţea 
creaţiei, de binele care se realizează cu trudă 
de mulţi oameni şi încearcă să înmulţească 
şi el binele în jurul său. El crede cu tărie în 
biruinţa binelui şi nu se lasă pradă gânduri-
lor rele şi deznădejdii. Credinciosul care se 
bucură de pacea inimii, răspândeşte pacea din 
suletul său la semenii săi care simt prezenţa 
lui ca o adevărată binecuvântare pentru ei. 
„Câştigă-ţi pacea suletului şi mii de oameni se 
vor mântui în jurul tău”, zice Sfântul Seraim 
de Sarov. Din păcate astfel de oameni sunt 
tot mai puţini, nu pentru că Dumnezeu şi-ar 
i retras harul, ci pentru că foarte puţini sunt 
aceia care au o credinţă tare, care se roagă 
mult, care postesc şi duc o viaţă curată.
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Astăzi când cerul şi pământul se bucură 
de Învierea Domnului „să ne luminăm cu 
prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. 
Să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să 
iertăm toate pentru Înviere”, cum ne îndeamnă 
cântarea bisericească din aceste zile de mare 
Praznic. Pentru că numai împăcaţi unii 
cu alţii ne putem ruga cu rugăciune bine 
primită de Dumnezeu şi ne putem bucura 
de darurile Învierii. Să încercăm de astăzi 
înainte să ne înnoim viaţa, apropiindu-ne 
şi mai mult de Dumnezeu, rugându-ne zil-
nic mai mult decât ne-am rugat până acum, 
postind regulat, miercurea şi vinerea şi, 
mai ales, participând la Sfânta Liturghie în 
iecare duminică. Numai aşa vom experi-
menta în viaţa de zi cu zi cum Dumnezeu 
ne înmulţeşte curajul în lupta cu ispitele şi 
necazurile, ne dăruieşte echilibru suletesc 
şi pacea inimii.

Îl rog pe Mântuitorul Iisus Hristos înviat 
din morţi să vă dăruiască tuturor să petreceţi 
aceste zile de sărbătoare cu pace şi bucurie 
alături de cei dragi, să vă dăruiască sănătate 
şi spor în tot lucrul bun, să vă binecuvânteze 
copiii şi pe toţi cei din familie.

În încheiere, aş dori să vă fac părtaşi bucu-
riei Preacucernicilor preoţi şi credincioşilor 
din Salzburg şi Viena care vor avea în mijlo-
cul lor pe Preafericitul Părinte Patriarh DA-
NIEL, în zilele de 13 şi 14 iunie 2009, pentru 
sinţirea bisericilor pe care le-au construit cu 
multă rugăciune şi jertfă.    

Asigurându-vă de rugăciunea mea ierbin-
te către Domnul Cel înviat, Vă adresez încă 
odată salutul pascal: Hristos a înviat! şi Vă 
urez tuturor Sărbători fericite !

† Seraim 
Arhiepiscop şi Mitropolit

2009 Ostern

Die Kraft des Glaubens

„Herr der Kräfte, sei mit uns!“
(aus den Gesängen des Großen Apodeipnon)

Hochehrwürdige Väter und geliebte Gläubige, 
Christus ist auferstanden!
Nach der vierzigtägigen Fastenzeit und 

der Karwoche, in denen sich jeder von uns 
bemüht hat, seine Seele im heiligen Sakra-
ment der Beichte, durch vertieftes Gebet 
und Enthaltsamkeit von Essen und Trinken 
zu reinigen, erhalten wir heute den Lohn 
für unsere Anstrengungen durch die unaus-
sprechliche Freude, die wir mit der ganzen 
Schöpfung in der Auferstehung des Herrn 

erleben, durch das Hochfest des Lichts und 
die Erneuerung des Lebens. Unsere Kirchen 
erstrahlen im Licht der Auferstehung, das 
aus den Seelen der Gläubigen ausstrahlt in 
den Lobgesängen des Sieges: „Christus ist von 
den Toten auferstanden! Er hat den Tod durch 
den Tod besiegt und denen in den Gräbern das 
Leben geschenkt!“ Die Kerzen, die wir in der 
Osternacht wie auch zu den Sonntagen und 
Feiertagen in unseren Kirchen entzünden, 
sind nicht nur ein Gott wohlgefälliges Opfer, 
sondern auch Ausdruck unseres Glaubens an 
die Auferstehung des Herrn, die den Sieg des 
Lichtes über die Finsternis bedeutet, des Le-
bens über den Tod, des Guten über das Böse. 
Wer wahrhaftig glaubt, dass die Auferste-
hung des Herrn nicht nur ein vergangenes 
historisches Ereignis ist, sondern eine nie 
versiegende Quelle des Lebens, der Freude, 
des Lichts und der Kraft, der gewinnt durch 
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die Kirche auf die allerwirklichste Form An-
teil an all diesen Gaben der Auferstehung, 
mit anderen Worten: der überwindet wie 
Christus jede Versuchung und alles Böse, auf 
das er in seinem Leben trift. 

Die Auferstehung des Herrn ist die Grund-
lage unseres Glaubens und zugleich das Ziel 
unseres Glaubens. Denn „wenn Christus nicht 
auferstanden ist, dann ist unser Glaube nichtig“ 
(1. Kor. 15,17). Und das Ziel unseres Glau-
bens ist die Vereinigung mit Christus dem 
Auferstandenen schon hier auf Erden durch 
den Sieg über die Sünde und das Erlangen 
der Tugenden, d.h. der guten Fertigkeiten 
und Verhaltungsweisen, durch die wir Chris-
tus gleich werden. 

Es ist wahr, dass hier auf Erden die Auf-
erstehung des Herrn von den Mächten der 
Finsternis umschattet wird, auch vom Man-
gel an Glauben und der ewigen Jagd nach 
Geld und den Dingen dieser Welt, durch die 
Erfüllung der Begierden und Vergnügungen, 
die häuig mit Schuld verbunden sind. Wegen 
der Sünden und Begierden, in denen viele 
von uns leben, können wir uns nicht wirklich 
der Fülle der Gnadengaben der Auferstehung 
erfreuen. Von diesen möchte ich jene erwäh-
nen, die wir am meisten brauchen: Mut im 
Kampf mit der Sünde und den Schwierigkei-
ten des Lebens, seelische Ausgeglichenheit 
und Frieden des Herzens. 

Geliebte Gläubige, 
Wir leben in einer Gesellschaft, in der 

alle möglichen Krankheiten immer mehr 
zunehmen, vor allem die psychischen, die 
Krankheiten der Seele sind: Depressionen, 
Missgunst und Misstrauen gegenüber den 
Nächsten, Mangel an Mut, Angst vor dem 
morgigen Tag und andere, von denen heute 
ein großer Teil der Menschheit betrofen ist. 
Diese Krankheiten relektieren im Grunde 
den moralischen Status einer Gesellschaft, 
die Gott aus ihrem Leben ausgeschlossen 
hat, um frei zu sein. So als ob Gott unsere 
Freiheit einschränken würde! Die Erfahrun-
gen des Alltags zeigen uns jedoch, dass eine 

Freiheit ohne Gott vor allem Sklaverei bedeu-
tet und eine Gesellschaft ohne Moral bis zu 
ihrer Selbstaulösung degeneriert. Denken 
wir nur an die Geißel der Abtreibung und 
der Verhütung der Geburt von Kindern, be-
sonders schwere Sünden, die zu einem dras-
tischen Bevölkerungsrückgang führen. Nach 
den Berechnungen von Soziologen werden 
die Christen in Europa in acht bis zehn Ge-
nerationen eine kleine Minderheit sein!

Die gegenwärtige Wirtschaftskrise, die 
Arbeitslosigkeit und Unsicherheit über den 
eigenen Arbeitsplatz hervorruft, die Krise 
der Familie mit so vielen Dramen, die häuig 
zur Scheidung führen, gesundheitliche Prob-
leme und viele andere Versuchungen bewir-
ken, dass viele unserer Mitmenschen ihren 
Optimismus verlieren und den Mut, bis zum 
Ende zu kämpfen, so dass sie einen Ausweg 
im Alkohol, in Drogen oder anderen Leiden-
schaften suchen, die allmählich den Leib und 
die Seele zerstören. Jene vergessen, dass der 
einzige wirkliche Ausweg in Gott liegt, im 
auferstandenen Erlöser Jesus Christus, dem 
Überwinder des Todes in allen seinen For-
men. Denn alle Versuchungen des Lebens 
und alle unsere Leidenschaften sind Mani-
festationen des Todes, aus denen Christus, 
der Herr, uns errettet hat und uns jedesmal 
errettet, wenn wir aus tiefstem Herzen nach 
seiner Hilfe rufen.

Auch wenn es uns manchmal scheint, als 
könnten die Schicksalsfälle unseres Lebens 
so groß sein, dass sie unsere Kraft zu wider-
stehen übersteigen, so weiß doch derjenige, 
der wirklich glaubt, dass er in den Kämpfen 
mit den Schwierigkeiten des Lebens nie al-
leine ist, sondern Christus zur Seite hat, Der 
vor Seiner Himmelfahrt gesagt hat: „Sie-
he, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende“  (Matthäus 28,20). Der wahre Gläu-
bige weiß auch, dass „Glaube Berge versetzt“ 
(Matthäus 17,20) und „alles möglich ist dem, 
der glaubt“ (Markus 9,23). Daher wiederholt 
der Gläubige unablässig mit dem Apostel 
Paulus: „Ich vermag alles in Christus, der mich 
mächtig macht“ (Philipper 4,13). Wir müs-
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sen alle überzeugt davon sein, dass Gott es 
nicht zulässt, dass größere Versuchungen 
über jemanden kommen, als er mit der Hil-
fe Gottes ertragen kann. Der heilige Apostel 
Paulus ruft uns die Gewissheit zu: „…Gott ist 
treu, der euch nicht versuchen lässt über eure 
Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so 
ein Ende nimmt, dass ihr’s ertragen könnt.“ 
(1. Kor. 10,13). Doch wir müssen in Versu-
chungen und Prüfungen Gott auch wirklich 
unablässig um Seine Hilfe anrufen, wir müs-
sen unsere begangenen Sünden bereuen und 
wirklich auf den rechten Weg zurückkehren, 
der der Weg der Kirche ist – durch regelmä-
ßige Teilnahme an der Göttlichen Liturgie, 
durch die Beichte und die Kommunion an 
den heiligen Sakramenten, am Leib und Blut 
des Herrn. Siehe zwei Beispiele für Gebete 
bei Unglücksfällen, die uns die Kirche bietet: 
„Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir! Herr, höre 
meine Stimme.“ (Psalm 129,1–2/deutsche 
Zählung: Psalm 130,1–2) 

„Herr der Kräfte, sei mit uns, denn einen an-
deren als Dich haben wir nicht zur Hilfe in der 
Not, Herr der Kräfte, erbarme dich über uns“ 
(aus dem Gottesdienst des Großen Kom-
plets). 

Genauso wichtig ist, dass wir in den Ver-
suchungen und Prüfungen nicht unser see-
lisches Gleichgewicht verlieren, d.h. unsere 
Selbstbeherrschung und unsere Ruhe. Wir 
sollen nie unter dem Eindruck einer Lei-
denschaft auftreten und etwas sagen, was 
sich nicht gehört, und unsere Nächsten be-
trüben, sondern wir sollen das Antlitz des 
Herrn Christus in unserer Seele und unse-
rem Herzen tragen, „der nicht widerschmäh-
te, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er 
litt, Er stellte es aber Dem anheim, Der gerecht 
richtet“ (1. Petrus 2,23). Es ist etwas Gro-
ßes, wenn wir uns ganz in den Willen Got-
tes fügen und Ihm für Gutes wie Böses dan-
ken, weil alles von Ihm kommt: das Gute als 
Seine Gabe, das Böse aber als Strafe für un-
sere Sünden. Denken wir dabei doch immer 
auch an Hiob den Gerechten, der in allen 
Anfechtungen des Lebens sagte: „Der Herr 

hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der 
Name des Herrn sei gelobt!“ (Hiob 1,21). 

Wenn wir an Versuchungen und Leidens-
erfahrungen nicht verzweifeln, sondern im 
Gegenteil unser seelisches Gleichgewicht 
und die Ruhe bewahren und uns ganz in den 
Willen Gottes fügen, dann bedeutet das, 
dass wir den Frieden des Herzens erlangt 
haben, der zweifellos die größte Gabe des 
Herrn ist für den Menschen, der in einer so 
hektischen Welt wie der unseren lebt. Und 
aus dem Frieden des Herzens entströmt un-
ablässig Sanftmut und Güte, die Kraft zum 
Vergeben und die Liebe zu den Menschen 
und der ganzen Schöpfung Gottes. 

Nur der Mensch, der zum Frieden des 
Herzens als Gabe Gottes, aber auch als 
Frucht seiner Bemühungen im Glauben und 
in der Askese gelangt ist, kann sich wirk-
lich am Leben und an allem, was existiert, 
erfreuen. Wer Frieden in seiner Seele hat, 
sieht in jedem anderen Menschen und in 
allen Ereignissen seines Lebens immer zu-
erst die gute, positive Seite und hat viel Ver-
ständnis für die Unfähigkeiten und Schwä-
chen der Menschen. Er erfreut sich an der 
Schönheit der Schöpfung und an allem Gu-
ten, was durch die Anstrengung vieler Men-
schen geschafen wird. Und der versucht, 
auch in seinem Umfeld das Gute zu meh-
ren. Er glaubt fest an den Sieg des Guten 
und wird nicht zum Opfer böser Gedanken 
und der Hofnungslosigkeit. Der Gläubige, 
der sich des Friedens des Herzens erfreut, 
strahlt Frieden auf seine Nächsten aus, die 
seine Gegenwart als einen wahren Segen für 
sich empinden. „Gelange zum Frieden der 
Seele und tausende Menschen werden um dich 
herum erlöst“, sagt der heilige Seraim von 
Sarov. Leider gibt es von diesen Menschen 
immer weniger, aber nicht weil Gott ihnen 
Seine Gnade entziehen würde, sondern weil 
es nur wenige mit so starkem Glauben gibt, 
die viel beten, fasten und ein reines Leben 
führen.  

Heute, wenn Himmel und Erde sich der 
Auferstehung des Herrn erfreuen, „lasset uns 

Deisis_18-19_2011_continut.indd   24 21.04.2011   22:38:03



18–19/2011  Deisis

25

Pastoralia: † Arhiepiscop şi Mitropolit Seraim

licht werden durch das Fest und einander um-
armen. Lasset uns auch zu denen ‚Brüder‘ sa-
gen, die uns hassen, vergeben wir alles um der 
Auferstehung willen“, wie uns der kirchliche 
Gesang an den Tagen dieses Hochfestes er-
muntert. Denn nur wenn wir miteinander 
versöhnt sind, können wir wahrhaft Gebete 
an Gott richten, die er erhört, und uns der 
Gaben der Auferstehung erfreuen. Versu-
chen wir doch von heute an, unser Leben zu 
erneuern, Gott noch näher zu kommen, täg-
lich mehr zu beten als bisher, regelmäßig am 
Mittwoch und am Freitag zu fasten und vor 
allem an jedem Sonntag an der Göttlichen 
Liturgie teilzunehmen. Nur so können wir in 
unserem täglichen Leben erfahren, wie Gott 
unseren Mut steigert im Kampf mit den Ver-
suchungen und Leidenserfahrungen, wie er 
uns seelisches Gleichgewicht und den Frie-
den des Herzens schenkt.

Ich bete zum von den Toten auferstande-
nen Herrn und Erlöser Jesus Christus, dass 
Er Euch allen schenken möge, diese Feier-
tage in Frieden und Freude im Kreise Eurer 
Lieben zu verbringen, dass Er Euch Gesund-
heit schenke und Kraft in allem Guten, was 
Ihr vollbringt, dass Er Eure Kinder und Eure 
ganze Familie segne.

Ich versichere Euch, dass ich mit lam-
mendem Herzen für Euch zum auferstande-
nen Herrn bete und entbiete Euch nochmals 
den österlichen Gruß: „Christus ist aufer-
standen!“ Und ich wünsche Euch Allen Ge-
segnete Feiertage!

† Seraim
Erzbischof und Metropolit

Übersetzung: Pfarrer Dr. Jürgen Henkel

2009 Crăciun

Cercetarea lui Dumnezeu

„Cercetatu-ne-a pe noi de sus Mântuitorul nos-
tru, Răsăritul răsăriturilor, şi cei din întuneric 
şi din umbră am alat adevărul: că din Fecioară 
s-a născut Domnul!”
(Luminânda Praznicului Crăciunului)

Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Dăm slavă Bunului Dumnezeu că ne-a în-

vrednicit să ajungem în pace şi cu sănătate 
la marea sărbătoare a Naşterii Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe cei 
dintre noi care au trecut la Domnul anul aces-
ta îi pomenim cu evlavie şi ne rugăm pentru 
odihna suletului lor. Între aceştia îi amintim 
în primul rând pe Părintele Constantin (Mi-
hoc) şi pe fratele Nicolae (Cioară) de la Ber-

lin care şi-au dat viaţa pentru ridicarea unei 
biserici româneşti în capitala Germaniei. 
Însă pe Părintele Constantin şi pe fratele 
Nicolae, trecuţi la Domnul în chip minunat, 
nu-i pomenim doar în rugăciunea pentru cei 
adormiţi, ci îi şi chemăm în ajutorul nostru, 
ca pe unii care, prin moartea lor martirică, au 
alat har la Dumnezeu şi putere de a mijloci 
pentru noi înaintea lui Dumnezeu. De aceea 
suntem îndreptăţiţi să zicem: „Părinte Cons-
tantin şi frate Nicolae, rugaţi-vă lui Dumne-
zeu pentru noi!”

În rugăciunea noastră îi pomenim şi pe 
cei bolnavi din familiile noastre care nu sunt 
împreună cu noi pentru a se împărtăşi de 
bucuria Praznicului Naşterii Domnului. De-
sigur că aceştia regretă lipsa lor de la biserică 
la o sărbătoare atât de mare. Dar sunt şi foar-
te mulţi creştini care nu caută biserica nici 
măcar la sărbătorile mari, ceea ce înseamnă 
o mare lipsă în viaţa lor. Datoria noastră este 
nu numai de a ne ruga pentru ei, ci şi de a-i 
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ajuta să înţeleagă de cât bine se lipsesc ig-
norând Biserica cu rânduielile ei sinte, lăsate 
de Dumnezeu tocmai pentru binecuvântarea 
vieţii, pentru ajutor în necazuri şi greutăţi şi 
pentru mântuirea noastră veşnică.

Iubiţi credincioşi,
Am citat la începutul acestei scrisori pas-

torale cântarea de la Utrenia Crăciunului 
numită „Luminânda”, care spune: „Cercetatu-
ne-a pe noi de sus Mântuitorul nostru, Răsăritul 
răsăriturilor, şi cei din întuneric şi din umbră am 
alat adevărul:că din Fecioară s-a născut Dom-
nul!” Aşadar, naşterea după trup a Domnului 
din Fecioara Maria, în ieslea Betleemului, 
înseamnă pentru noi oamenii cercetarea de 
sus a lui Dumnezeu care coboară pe pământ 
şi se face om pentru ca să ne mântuiască nu 
din exterior sau de la distanţă, ci participând 
El Însuşi la condiţia noastră umană, smerin-
du-Se pe Sine şi suferind crucea şi moartea 
în locul nostru, al celor osândiţi, care trăim 
în întuneric şi în umbra morţii. Acesta este 
marele adevăr al Creştinismului, că Dumne-
zeu pleacă cerurile şi se coboară, se deşartă 
pe Sine, adică părăseşte slava Sa cea cerească, 
chip de rob luând, făcându-se asemenea oa-
menilor şi la înfăţişare alându-Se ca un om. 
Se smereşte pe Sine, ascultător făcându-se 
până la moarte şi încă moarte de cruce (cf. 
Filip. 2,7–8).

Prin naşterea după trup a Domnului a 
răsărit lumii „lumina cunoştinţei”, cum spu-
ne troparul Sărbătorii de astăzi. „Naşterea Ta 
Hristoase Dumnezeule, răsărit-a lumii lumina 
cunoştinţei”. Este vorba de lumina cunoaşterii 
lui Dumnezeu, care este înainte de toate o 
cunoaştere existenţială, experimentală. Mân-
tuitorul a învăţat pe oameni, împărtăşindu-
le viaţa şi necazurile, rugându-se pentru ei, 
tămăduindu-le bolile, izgonind demonii, 
săturând în chip minunat mulţimile, po-
tolind furtuna de pe mare, înviind pe iul 
văduvei din Nain, pe iica lui Iair şi pe Lazăr, 
prietenul Său… Predicile Mântuitorului ad-
resate apostolilor şi mulţimilor sunt de o 
simplitate şi de o profunzime cu adevărat 

dumnezeieşti. Ele sunt inspirate din Vechiul 
Testament, Cartea sfântă a evreilor, ca şi din 
viaţa concretă, de zi cu zi, a oamenilor. Mân-
tuitorul nu ţine discursuri teologice, nu face 
speculaţii, nici teorii despre Dumnezeu, ci 
se adresează direct inimii rostind cuvinte cu 
putere multă care transformă viaţa oameni-
lor. Cei ce-l ascultau se minunau şi ziceau: 
„Niciodată n-a vorbit om ca omul acesta”! (In. 
7,46).

Într’adevăr cuvintele Mântuitorului sunt 
„duh şi viaţă” (In. 7,46). Ele dau viaţă celor 
ce citesc cu atenţie şi cu regularitate Sintele 
Evanghelii şi celelalte cărţi ale Bibliei, îndeo-
sebi Psalmii lui David, toate inspirate de Du-
hul Sfânt. Pentru că citind mereu Cuvântul 
lui Dumnezeu, acesta ne va transforma gân-
direa şi ne va ajuta să ne conformăm viaţa 
după voia lui Dumnezeu. Iar trăind după 
voia lui Dumnezeu vom i plini de viaţă şi de 
curaj, plini de optimism şi de bucurie pentru 
că Dumnezeu Însuşi trăieşte în noi. Nimic nu 
ne mângâie şi nu ne ajută mai mult în viaţă 
ca citirea Sintelor Evanghelii şi a Psaltirii în 
care se rezumă întreaga Scriptură. 

De asemenea, sintele slujbe ale Bisericii, 
mai ales Sfânta Liturghie, ca şi icoanele şi 
pictura bisericilor noastre sunt o adevărată 
Biblie transpusă în imne şi imagini. Cine 
participă cu evlavie în iecare duminică la Sf. 
Liturghie, acela îşi hrăneşte toate simţirile cu 
Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl aude în ci-
tirea Apostolului şi a Sintei Evanghelii, pre-
cum şi în cântarea de la strană, îl vede în icoa-
ne şi în ceremonialul Liturghiei, îl miroase în 
fumul de tămâie şi îl gustă prin împărtăşirea 
cu Sintele Taine, care sunt Trupul şi Sânge-
le lui Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu 
întrupat. Sfânta Liturghie concentrează în 
ea toată viaţa Mântuitorului, de la Naşterea 
Sa în Peştera Betleemului până la înălţarea 
la cer, ca şi toată istoria mântuirii lumii. De 
aceea, nimeni nu se poate mântui neglijând 
Biserica cu sintele ei slujbe rânduite de 
Dumnezeu tocmai pentru ca prin ele Hristos 
Însuşi să ni se împărtăşească, să ie cu noi în 
iecare zi până la sfârşitul veacurilor, luând 
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asupra Sa păcatele, bolile şi durerile noastre. 
Aşadar, Dumnezeu ne cercetează şi pe 

noi astăzi, ca şi pe cei de acum 2000 de ani 
coborând tainic în ieslea inimii noastre de 
iecare dată când citim cu atenţie Cuvântul 
Său, când ne rugăm cu evlavie, acasă şi la 
biserică, când ne spovedim şi ne împărtăşim 
cu Sf. Taine. Dar acelaşi Hristos vine la noi şi 
ne cercetează şi prin semenii noştri alaţi în 
diferite lipsuri, în boli şi necazuri. „Am fost 
lămând şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am 
fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi 
primit, gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am 
fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi ve-
nit la Mine” (Mt. 25,35). Hristos se identiică 
deci cu toţi cei ce au nevoie de ajutor din par-
tea noastră. Făcând bine semenilor noştri, 
care sunt în primul rând cei cu care trăim, cei 
pe care îi întâlnim, cei cu care lucrăm, facem 
bine lui Hristos Însuşi. Slujirea dezinteresată 
a semenilor este criteriul judecăţii din urmă: 
ne mântuim sau ne pierdem pentru veşnicie 
după cum ne comportăm faţă de semenii 
noştri (Mt. 25,31–46). „Ai câştigat pe semenul 
tău, l-ai câştigat pe Hristos, l-ai pierdut pe se-
menul tău, l-ai pierdut pe Hristos”, spune un 
Părinte din Pateric. De aceea, trebuie să im 
foarte atenţi şi buni cu toţi oamenii cu care 
trăim sau pe care-i întâlnim căci în iecare se 
ascunde Hristos şi de iecare depinde mântu-
irea noastră. 

Dar Dumnezeu ne cercetează şi ne 
vorbeşte nu numai prin Sintele Scripturi, 
prin Sintele Slujbe ale Bisericii şi prin se-
menii noştri, ci şi prin bolile, necazurile şi 
greutăţile câte vin asupra noastră datorită 
păcatelor pe care le săvârşim neîncetat. Sunt 
mulţi creştini care nu citesc niciodată Cu-
vântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, 
care nu merg niciodată la biserică sau merg 
foarte rar, care se gândesc numai la ei şi nu 
sunt atenţi la suferinţele semenilor lor. Alţii 
trăiesc în păcate chiar dacă se mai şi roagă 
sau mai fac şi câte un bine. Pe aceştia Dumne-
zeu nu-i poate cerceta altfel decât îngăduind 
să vină asupra lor tot felul de necazuri şi 
încercări. Căci atunci când suntem în boală 

sau în încercări, ne întoarcem la Dumnezeu 
şi strigăm după ajutorul Lui. Iar Dumnezeu 
în marea şi negrăita Sa milă faţă de iii Săi ne 
cercetează în suferinţă şi ne ajută s-o depăşim 
cu răbdare. Pentru aceasta trebuie să avem 
mare încredere în bunătatea lui Dumnezeu, 
să nu deznădăjduim niciodată, indiferent cât 
de grea şi de mare ne este suferinţa. Căci la 
Dumnezeu toate sunt cu putinţă. „Dumnezeu 
nu vrea moartea păcătosului ci să se întoarcă 
şi să ie viu” (I Tim. 2,4). El aşteaptă să ne 
recunoaştem păcatele, să ne căim pentru ele, 
să ne spovedim şi să începem o viaţă nouă, 
punând Biserica şi rugăciunea pe primul plan 
al vieţii noastre. „Căutaţi mai întâi Împărăţia 
lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte 
se vor adăuga vouă” (Mt. 6,33).

Iubiţi credicioşi,
Anul acesta, Dumnezeu a binecuvântat 

Mitropolia noastră cu mai multe împliniri 
pentru care se cuvine să-I aducem mulţumire 
şi laudă. Astfel în ziua de 13 iunie, Preafe-
ricitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor 
numeros de ierarhi, preoţi şi diaconi a sinţit 
noua biserică din lemn şi centrul parohial, 
cultural şi ecumenic de la Salzburg, ridicate 
prin osârdia Preacucernicului Părinte Dr. Du-
mitru Viezuianu şi a credincioşilor parohiei, 
dar şi cu sprijinul mânăstirii benedictine 
Sf. Petru din oraş, al Arhipiscopiei Catolice 
şi al autorităţilor locale. În ziua următoare, 
duminică, 14 iunie, Preafericirea Sa a sinţit 
noua biserică din Viena, construită prin jert-
fa Preacucernicului Părinte Prof. Dr. Nicolae 
Dura şi a credincioşilor săi, precum şi cu aju-
torul Statului român şi al Arhiepiscopiei ca-
tolice a Vienei. De asemenea în 31 octombrie 
am sinţit biserica parohiei din Knitellfeld 
(Austria), primită în proprietate împreună 
cu casa parohială ca dar de la Părinţii capuci-
ni care au părăsit oraşul. Lucrul acesta a fost 
posibil datorită activităţii pastorale deosebi-
te şi a bunelor relaţii ecumenice promovate 
aici de Preacucernicul Părinte Cristian Greu-
cean.
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Ne rugăm bunului Dumnezeu să bine-
cuvânteze şi anii care vin cu astfel de eve-
nimente pentru ca Mitropolia noastră să se 
consolideze şi să-şi poată îndeplini tot mai 
bine misiunea ei duhovnicească de sinţire a 
oamenilor şi a lumii. 

Punându-vă la inimă aceste cuvinte de 
învăţătură cu nădejdea că ele vor spori în 
sufletele Dumneavoastră credinţa şi dra-
gostea de Dumnezeu şi de semeni, Vă bi-

necuvântez pe toţi în numele Domnului şi 
Vă fac de Sfintele Sărbători ale Crăciunului 
cele mai calde urări de sănătate şi de tot 
binele.

Al vostru Părinte duhovnicesc, rugător şi 
mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, 

† Seraim 
Arhiepiscop şi Mitropolit

2009 Weihnachten

Gott sucht die Menschen auf

„Aufgesucht hat uns aus der Höhe unser Hei-
land, der Aufgang der Aufgänge, und wir, die im 
Dunkel und Schatten saßen, haben die Wahr-
heit gefunden: Ja, aus der Jungfrau wurde der 
Herr geboren!“
(Exapostolon des Hochfests Weihnachten)  

Hochwürdige Väter und geliebte Gläubige, 
Lasst uns Gott dafür preisen, dass Er uns 

aus Seiner großen Gnade in Frieden und Ge-
sundheit das Hochfest der Geburt unseres 
Herrn und Heilandes Jesus Christus erreichen 
lässt. Wir erinnern uns mit Demut an dieje-
nigen, die in diesem Jahr zum Herrn gerufen 
wurden, und beten für ihre Seelenruhe. Hier 
seien vor allem Vater Constantin (Mihoc) und 
Bruder Nicolae (Cioară) aus Berlin erwähnt, 
die ihr Leben für den Bau einer rumänischen 
Kirche in der Hauptstadt Deutschlands ließen. 

Doch wir gedenken an Vater Constantin und 
Bruder Nicolae, die auf eine wundersame Wei-
se zum Herrn gerufen wurden, nicht nur in 
der Fürbitte für die Verstorbenen, sondern wir 
rufen sie auch an um ihre Hilfe als Christen, 
die durch ihren beinahe märtyrerhaften Tod 
Gnade bei Gott gefunden haben und die Kraft 
zur Fürbitte für uns bei Gott erfahren haben. 
Deshalb dürfen wir sagen: „Vater Constantin 
und Bruder Nicolae, betet für uns zu Gott!“

In unseren Gebeten gedenken wir auch 
der Kranken aus unseren Familien, die nicht 
mit uns sind, um an unserer Freude über das 
Hochfest der Geburt des Herrn teilzuhaben. 
Gewiss bedauern sie, zu diesem Hochfest 
nicht in der Kirche sein und mitfeiern zu 
können. Doch es gibt so viele Christen, die 
die Kirche nicht einmal zu den großen Hoch-
festen aufsuchen, was einen großen Mangel 
in ihrem Leben bedeutet. Unsere Plicht ist 
es nicht nur, für diese zu beten, sondern auch 
ihnen zu helfen einzusehen, wie viel Gutes 
sie entbehren, wenn sie die Kirche und ihre 
heiligen Ordnungen ignorieren, die uns Gott 
gerade zum Segen unseres Lebens, als Hilfe 
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in Leid und Schwierigkeiten und zu unserer 
ewigen Erlösung geschenkt hat. 

Geliebte Gläubige,
Ich habe zu Beginn dieses Pastoralbriefes 

aus dem Nachtgottesdienst von Weihnach-
ten jenen Hymnus zitiert, der „Luminân-
da“ (Eapostolon) genannt wird, dort heißt 
es: „Aufgesucht hat uns aus der Höhe unser 
Heiland, der Aufgang der Aufgänge, und wir, 
die im Dunkel und Schatten saßen, haben 
die Wahrheit gefunden: Ja, aus der Jung-
frau wurde der Herr geboren!“ So bedeutet 
die Geburt Jesu nach dem Fleisch aus der 
Jungfrau Maria in der Höhle von Bethlehem 
für uns Menschen das Herabkommen Got-
tes zu uns, der auf die Erde herabsteigt und 
Mensch wird, um uns zu erlösen – nicht von 
außen und aus der Distanz, sondern indem 
Er selbst an unserer conditio humana teilhat, 
indem Er Sich Selbst erniedrigt und Kreuz 
und Tod an unserer statt erleidet, anstelle 
der Verdammten, die wir im Dunkel und im 
Schatten des Todes leben. Dies ist die große 
Wahrheit des Christentums, dass Gott den 
Himmel verlässt und herabsteigt, Sich also 
selbst entäußert und Seine himmlische Herr-
lichkeit aufgibt, um Knechtsgestalt anzuneh-
men und den Menschen gleich zu werden, der 
Erscheinung nach ein Mensch. Er erniedrigt 
sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, 
ja zum Tode am Kreuz (vgl. Phil 2, 7–8). 

Durch die Geburt des Herrn im Fleisch er-
schien der Welt das „Licht der Erkenntnis“, 
wie das Tropar des heutigen Festtages sagt. 
„Deine Geburt, Christus unser Gott, hat der 
Welt das Licht der Erkenntnis aufgehen las-
sen.“ Hier ist die Rede vom Licht der Erkennt-
nis Gottes, die vor allem eine existentielle 
Erkenntnis in der Gotteserfahrung ist. Der 
Erlöser hat die Menschen gelehrt, indem Er 
ihr Leben und ihr Schicksal geteilt hat, Er hat 
für sie gebetet, hat ihre Krankheiten geheilt, 
Dämonen ausgetrieben, auf wunderbare Wei-
se die Menschenmengen gespeist, er stillte 
den Sturm auf dem Meer, er erweckte den 
Sohn der Witwe von Nain, das Töchterlein 

des Jairus und den Lazarus, Seinen Freund… 
Die Predigten des Erlösers zu den Aposteln 
wie zu den Volksmengen sind von einer wahr-
haft göttlichen Einfachheit und Tiefe. Sie sind 
vom Alten Testament inspiriert, dem Heili-
gen Buch der Juden, wie auch vom konkreten 
Alltagsleben der Menschen. Der Erlöser hält 
keine theologischen Vorlesungen, er betreibt 
weder Spekulationen noch heorien über 
Gott, sondern er richtet sich direkt ans Herz 
der Menschen und spricht Worte von großer 
Kraft, die das Leben der Menschen verwan-
delt. Diejenigen, die ihn hörten, wunderten 
sich und sagten: „Noch nie hat ein Mensch so 
geredet wie dieser!“ (Joh 7,46)

Wahrhaftig sind die Worte des Heilands 
„Geist und Leben“ (Joh 6,36). Sie schenken 
denen Leben,  die aufmerksam und regelmä-
ßig die Heiligen Evangelien und die anderen 
Schriften der Bibel lesen, vor allem die Psal-
men des David, die alle inspiriert sind vom 
Heiligen Geist. Denn wenn wir immer wie-
der das Wort Gottes lesen, wird dieses unser 
Denken verwandeln und uns helfen, unser 
Leben nach dem Willen Gottes auszurichten. 
Und wenn wir nach dem Willen Gottes leben, 
werden wir erfüllt sein von Leben und Mut, 
voller Optimismus und Freude, weil dann 
Gott in uns lebt. Nichts tröstet uns mehr im 
Leben als das Lesen der Heiligen Evangelien 
und der Psalmen, in denen sich die ganze 
Schrift konzentriert. 

Auch sind die heiligen Gottesdienste der 
Kirche, vor allem die Göttliche Liturgie, wie 
auch die Ikonen und Malereien unserer Kir-
chen eine wahre Bibel in Hymnen und Bil-
dern. Wer in Frömmigkeit sonntäglich an 
der Göttlichen Liturgie teilnimmt, nährt alle 
seine Sinne mit dem Wort Gottes, das er in 
den Lesungen der Epistel und des Heiligen 
Evangeliums wie auch in den Gesängen des 
Kirchenchors hört, das er in den Ikonen und 
in der Feier der Liturgie sieht, im Wohlge-
ruch des Weihrauchs riecht und in der Kom-
munion an den eucharistischen Gaben des 
Heiligen Sakramentes kostet, die Leib und 
Blut Christi sind, des Sohnes und leischge-
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wordenen Wortes Gottes. In der Göttlichen 
Liturgie konzentrieren sich das ganze Leben 
des Erlösers, von Seiner Geburt in der Höhle 
von Bethlehem bis zu Seiner Himmelfahrt, 
wie auch die ganze Heilsgeschichte. Daher 
kann niemand erlöst werden, der die Kirche 
und ihre von Gott Gottesdienste vernachläs-
sigt, die uns von Gott genau dazu geschenkt 
wurden, damit Christus sich selbst uns mit-
teilt, damit Er jeden Tag mit uns sei bis zum 
Ende der Welt und unsere Sünden, Krank-
heiten und Schmerzen auf sich nimmt. 

So kommt Gott auch uns heute nahe wie 
all jenen vor 2000 Jahren, wenn Er auf mys-
tische Weise jedes Mal dann in die Krippe 
unseres Herzens herabsteigt, wenn wir Sein 
Wort mit Aufmerksamkeit lesen, wenn wir in 
Frömmigkeit beten, zu Hause und in der Kir-
che, wenn wir beichten und die Heiligen Sak-
ramente empfangen. Doch derselbe Christus 
kommt auch durch unsere Nächsten, die sich 
in verschiedenen Schwierigkeiten, Krankhei-
ten und Unglücksfällen beinden, zu uns und 
prüft uns. „Ich bin hungrig gewesen, und ihr 
habt Mir zu essen gegeben. Ich bin durstig ge-
wesen, und ihr habt Mir zu trinken gegeben. 
Ich bin krank gewesen, und ihr habt Mich be-
sucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr 
habt Mich besucht.“ (Mt. 25,35–36). Christus 
identiiziert sich mit allen, die unsere Hilfe 
nötig haben. Wenn wir unseren Nächsten, 
die vor allem jene sind, mit denen wir zusam-
menleben, denen wir begegnen und mit de-
nen wir zusammenarbeiten, Gutes tun, dann 
tun wir Christus Selbst Gutes. Der selbstlose 
Dienst an den Nächsten ist ein Kriterium im 
Jüngsten Gericht: wir werden auf ewig erlöst 
oder verdammt danach, wie wir uns gegenüber 
unseren Nächsten verhalten (Mt. 25,31–46). 
„Wenn du deinen Nächsten gewonnen hast, 
hast du Christus gewonnen, verlierst du deinen 
Nächsten, verlierst du Christus“, sagt ein Vater 
im „Pateric“. So müssen wir sehr aufmerksam 
und gut gegenüber allen Mitmenschen sein, 
mit denen wir leben oder denen wir begegnen, 
denn in jedem ist Christus verborgen und von 
jedem hängt unsere Erlösung ab.

Doch Christus kommt uns nicht nur durch 
die Heiligen Schriften, durch die Heiligen Got-
tesdienste der Kirche und in unseren Nächs-
ten nahe und spricht zu uns, sondern auch 
durch Krankheiten, Leid und Probleme, die 
wegen der Sünden über uns kommen, die wir 
unablässig begehen. Es gibt Christen, die nie-
mals das Wort Gottes in der Heiligen Schrift 
lesen, die nie oder nur sehr selten zur Kirche 
gehen, die nur an sich denken und nicht auf-
merksam sind für das Leid ihrer Nächsten. 
Wieder andere leben in Sünde, auch wenn sie 
noch beten oder gelegentlich auch Gutes tun. 
Diesen kann Gott nicht anders nahekommen, 
als dadurch, dass er es zulässt, dass alle mögli-
chen Leidenserfahrungen und Versuchungen 
über sie kommen. Denn wenn wir leiden oder 
versucht werden, dann inden wir zu Gott zu-
rück und rufen Ihn um Seine Hilfe an. Gott 
wiederum kommt uns dann in Seiner großen 
und unaussprechlichen Güte als Seinen Kin-
dern im Leiden nahe und hilft uns, es mit 
Geduld zu überstehen. Dazu brauchen wir 
viel Vertrauen in die Güte Gottes, damit wir 
niemals die Hofnung aufgeben, unabhängig 
davon, wie schwer und groß unser Leid auch 
ist. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. „Gott 
will nicht den Tod des Sünders, sondern dass 
er umkehrt und lebt!“ (Hesekiel 18,23, vgl. 1. 
Tim 2,4) Er erwartet, dass wir unsere Sünden 
erkennen, dass wir Buße für sie tun, dass wir 
beichten und ein neues Leben beginnen, in 
dem wir die Kirche und das Gebet an erste 
Stelle setzen. „Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles zufallen“ (Mt. 6,33).  

Geliebte Gläubige,
In diesem Jahr hat Gott unsere Metropolie 

mit mehreren erfreulichen Ereignissen geseg-
net, für die wir Ihm zu danken und Ihm Lob 
darzubringen haben. So hat am 13. Juni Seine 
Seligkeit Vater Daniel, der Patriarch der Rumä-
nischen Orthodoxen Kirche, in Konzelebration 
mit einer großen Zahl an Hierarchen, Priestern 
und Diakonen eine neue Holzkirche und das 
kulturelle und ökumenische Gemeindezent-
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rum von Salzburg eingeweiht, welche dank des 
unermüdlichen Einsatzes des Hochwürdigen 
Vaters Dr. Dumitru Viezuianu und der Gläu-
bigen der Gemeinde errichtet werden konnte, 
aber auch mit Hilfe der Abtei St. Peter aus der 
Stadt Salzburg, des katholischen Erzbistums 
und der lokalen Behörden. Am Tag darauf, am 
Sonntag, 14. Juni, weihte Seine Seligkeit die 
neue Kirche in Wien ein, die durch die Opfer-
bereitschaft des Hochwürdigen Vaters Prof. 
Dr. Nicolae Dura und seinen Gläubigen gebaut 
werden konnte, wie auch mit Unterstützung 
des rumänischen Staates und des katholischen 
Erzbistums von Wien. Am Samstag, 31. Okto-
ber, konnten wir die Pfarrkirche in Knittelfeld 
(Österreich) weihen, die wir von den Kapuzi-
nerpatres zusammen mit dem Pfarrhaus zum 
Besitz übergeben bekommen haben, nachdem 
diese den Ort verlassen haben. Dies war mög-
lich durch den unermüdliche pastorale Wirken 
und die guten ökumenischen Beziehungen vor 
Ort, die von dem Hochwürdigen Vater Cristian 
Greucean gefördert wurden. 

Wir beten zu Gott dem Allgütigen, dass 
Er auch die kommenden Jahre mit solchen 
Ereignissen segnen möge, damit unsere Me-
tropolie sich festigt und immer besser ihre 
geistliche Mission zur Heiligung der Men-
schen und der Welt erfüllen kann. 

Ich lege Ihnen diese Worte der Lehre in 
der Hofnung ans Herz, dass sie in Ihren 
Seelen den Glauben und die Liebe zu Gott 
und den Nächsten steigern mögen und seg-
ne Sie alle im Namen des Herrn! Zu den 
Heiligen Feiertagen des Christfests wün-
sche ich Ihnen von Herzen Gesundheit und 
Alles Gute!

Euer geistlicher Vater, der stets für Euch 
betet und bei Gott Fürbitte ablegt,

† Seraim
Erzbischof und Metropolit

Übersetzung: Pfarrer Dr. Jürgen Henkel

Gut, das Gute: gr. agathon, lat. bene

Das Gute ist ein religiöser Wert und Begriff, der nicht nur eine moralische Bedeu-
tung hat. Das Gute ist eine Widerspiegelung der Gnade, ein vergötterndes Werk 
im Menschen, das aus dem äußersten, absoluten Guten kommt – also von Gott. 
Das Gute ist „der Weg“, an dessen Anfang der Glaube steht. Das Gute ist gleich 
die Güte, das Nacheifern nach der göttlichen Philanthropie, die Wohltätigkeit, 
der Unterpfand der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das Gute ist eine zentrale 
Fähigkeit, gegenwärtig in allen Tugenden, die ja nichts anderes sind als unter-
schiedliche Arten der Ausübung des Guten.

In der philokalischen Spiritualität ist die Krönung eines Lebens in Christus die voll-
kommene Vereinigung und Harmonie zwischen dem Schönen (kalon) und dem 
Guten (agathon).
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2008 Paște

Iertarea păcatelor

„Luaţi Duhul Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le 
vor i iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor i”  
(Ioan 20,23)

Hristos a înviat!
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Salutul creştin: „Hristos a înviat! – 

Adevărat a înviat!” cu care ne salutăm de 
la Paşti până la Înălţare, ca şi semnul Sin-
tei Cruci, este o mărturisire de credinţă 
concentrată. Într-adevăr, spunându-ne unii 
altora: Hristos a înviat! - Adevărat a învi-
at!, mărturisim esenţialul credinţei creştine 
şi anume biruinţa Domnului nostru Iisus 
Hristos asupra morţii, care este ultimul şi 
cel mai mare „vrăjmaş” al omului (cf. I Cor. 
15,26).

Moartea ca şi pedeapsă pentru păcat sau 
„plata păcatului” (Fac. 2,17; Rom. 6,23) este 
universală. Totuşi omul nu poate să o ac-
cepte pentru că moartea nu ţine de irea lui, 
creată de Dumnezeu pentru nemurire. De 
aceea, oamenii s-au luptat întotdeauna cu 
moartea, dar nimeni n-a biruit-o în afară de 
Mântuitorul Iisus Hristos, singurul om fără 
de păcat.

Moartea Mântuitorului a fost o moarte 
nedreaptă pe care El a acceptat-o de bună voie 
tocmai pentru ca s-o desiinţeze în principi-
ul ei care este despărţirea omului de Dum-
nezeu. „Hristos a înviat din morţi cu moartea 
pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le”. 

De la Învierea Domnului, moartea nu-l 
mai separă pe om de Dumnezeu, ci îl uneşte 
cu El. Moartea devine astfel marea întâlnire 
a omului cu Dumnezeu pentru care trebuie 
să ne pregătim toată viaţa. Viaţa creştină 
este în fond o luptă permanentă cu păcatul 
care ne războieşte în diferite chipuri pen-
tru a ne îndepărta de Dumnezeu şi a ne face 

nepăsători faţă de mântuirea noastră. Omul 
care se obişnuieşte cu păcatul, trăieşte în 
moarte spirituală, ceea ce înseamnă lipsa de 
sensibilitate faţă de poruncile lui Dumnezeu 
şi de viaţa duhovnicească sau de viaţa trăită 
în Duhul lui Dumnezeu. 

Din păcate, astăzi, cei mai mulţi oameni 
sunt credincioşi doar cu numele pentru că 
nu se străduiesc să ducă o viaţă după voia 
lui Dumnezeu, cu credinţă vie, cu rugăciune 
şi post, cu participarea regulată la slujbele 
Bisericii, cu spovedanie şi împărtăşirea cu 
Sintele Taine, prin care creştem în iubirea 
faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri. 
De aceea, oamenii sunt neîmpliniţi şi impli-
cit nefericiţi, copleşiţi adeseori de probleme 
şi de necazuri pentru că le lipseşte suportul 
cel mai important al vieţii şi anume  supor-
tul spiritual. De acest suport spiritual ne 
bucurăm numai dacă ne angajăm real şi con-
stant în credinţă, prin rugăciune şi post ca şi 
prin legătura strânsă cu Biserica.

Iubiţi credincioşi,
Am intitulat acest cuvânt pastoral 

„Iertarea păcatelor” pentru că cel mai mare 
dar pe care lumea l-a primit prin Învierea 
Domnului este tocmai iertarea păcatelor. 
Păcatul neascultării de Dumnezeu i-a scos 
pe primii oameni din rai şi i-a făcut din ne-
muritori muritori: „În ziua în care veţi mân-
ca din pomul cunoştinţei binelui şi răului veţi 
muri negreşit” (Fac. 2,17), a zis Dumnezeu 
lui Adam.

Într-adevăr, Adam şi Eva au murit, mai 
întâi spiritual, căci li s-a întunecat mintea 
încât nu l-au mai cunoscut desluşit pe Dum-
nezeu, li s-a pervertit inima care a fost atrasă 
mai mult spre lucruri materiale decât spre 
cele spirituale şi li s-a slăbit voinţa în împli-
nirea binelui. Iar după moartea spirituală a 
urmat şi moartea trupească.

Consecinţele păcatului au fost însă mul-
tiple. După gustarea din pomul oprit, Dum-
nezeu a zis femeii: „Voi înmulţi mereu neca-
zurile tale… în dureri vei naşte copii…” Iar lui 
Adam i-a zis: „… blestemat va i pământul 
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pentru tine. Cu osteneală să te hrăneşti din 
el în toate zilele vieţii tale… În sudoarea feţei 
tale îţi vei mânca pâinea ta, până când te vei 
întoarce în pământul din care eşti luat;căci 
pământ eşti şi în pământ te vei întoarce” (Fac. 
3,16–19).

De asemenea, păcatul lui Cain care a 
ucis pe fratele său Abel a atras asupra lui 
mânia lui Dumnezeu: „Şi acum eşti bleste-
mat de pământul care şi-a deschis gura ca să 
primească sângele fratelui tău… zbuciumat şi 
fugar vei i tu pe pământ” (Fac. 4,12). Acesta 
este semnul păcătosului, al oricărui om care 
săvârşeşte păcatul: neliniştea suletească, 
mustrarea conştiinţei, întristarea, pierde-
rea libertăţii lăuntrice... Înainte de a-l ucide 
pe Abel – din invidie pentru că jertfa sa n-a 
fost primită –,  Dumnezeu i-a zis lui Cain: 
„pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a poso-
morât faţa ta? Când faci binele au nu-ţi este 
faţa senină? Iar de nu faci binele, păcatul bate 
la uşă şi caută să te târască, dar tu biruieşte-l!” 
(Fac. 4,7).

Păcatul primilor oameni se numeşte 
„păcatul strămoşesc”. Fiecare om se naşte 
cu acest păcat, ceea ce înseamnă că iecare 
moştenim de la Adam prin părinţii noştri o 
ire slăbită spiritual şi înclinată spre păcat, 
care sfârşeşte cu moartea trupească. 

Păcatul strămoşesc nu este deci păcatul 
personal al lui Adam pe care Dumnezeu ni 
l-ar imputa nouă, ci consecinţele păcatului 
primului om. Căci toţi suntem iii lui Adam. 
Aşadar irea cu care ne naştem moşteneşte 
natura lui Adam slăbită de păcat şi devenită 
muritoare. Toţi urmaşii lui Adam, fără 
excepţie,  imită păcatul primului om şi de 
aceea toţi au soarta lui, adică toţi pătimesc 
din pricina păcatului nenumărate suferinţe 
care culmină în cele din urmă cu moartea 
trupească.

Iubiţi credincioşi,
Prin Învierea Sa, Mântuitorul Iisus Hris-

tos ne-a dezlegat de acest lanţ al păcatului 
şi ne-a dat puterea să biruim păcatul  prin 
credinţă şi înfrânare. Dacă totuşi păcătuim 

din slăbiciune omenească, Dumnezeu ne 
oferă pocăinţa şi iertarea păcatelor prin Tai-
na Spovedaniei sau a Mărturisirii. După În-
vierea Sa, Mântuitorul s-a arătat ucenicilor 
şi sulând asupra lor le-a zis: „Luaţi Duhul 
Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor i iertate 
şi cărora le veţi ţine, ţinute vor i” (Ioan 20,22–
23). Iertarea păcatelor înseamnă că Dumne-
zeu se întoarce spre noi cu milă, ne iartă ca 
pe iul risipitor şi ne dă harul şi puterea ca să 
ispăşim cu curaj şi cu răbdare consecinţele 
păcatelor noastre. Un credincios bun care se 
spovedeşte şi se împărtăşeşte des cu Sintele 
Taine ale lui Hristos simte o mare uşurinţă 
în suletul său şi totodată o mare putere 
prin care înfruntă cu seninătate ispitele, 
greutăţile şi suferinţele vieţii. Iar moartea 
omului lui Dumnezeu nu este altceva decât 
încoronarea vieţii sale, întâlnirea „faţă către 
faţă” cu Dumnezeu.

Pentru a ne bucura şi noi de darul iertării 
păcatelor şi de ajutorul lui Dumnezeu care 
vine pe măsura pocăinţei noastre, trebuie să 
ne apropiem cât mai des de scaunul spove-
daniei, să ne mărturisim sincer şi cu căinţă 
păcatele la preotul duhovnic, să împlinim 
canonul rânduit de el şi să ne străduim să 
ducem o viaţă curată, vrednică de numele de 
creştin pe care-l purtăm. 

De aceea, vă îndemn pe toţi să învingeţi 
orice ruşine sau reţinere – care nu pot veni 
decât de la cel rău – când trebuie să vă 
apropiaţi de scaunul spovedaniei şi să vă 
mărturisiţi păcatele, nu doar o dată în an 
sau numai în cele patru posturi, ci de iecare 
dată când conştiinţa vă mustră pentru ori-
ce păcat săvârşit. Numai prin mărturisirea 
deasă şi împărtăşirea cu Sintele Taine 
câştigăm sensibilitate duhovnicească şi ne 
vom păzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, de a 
mai păcătui. 

Fie ca Învierea Domnului să reverse în 
suletele noastre ale tuturor acea pace şi li-
bertate a iilor lui Dumnezeu care întrec ori-
ce minte (cf. Filip. 4,7), precum şi bucuria pe 
care au avut-o femeile mironosiţe şi apostolii 
văzându-L pe Domnul înviat!
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Mă rog Bunului Dumnezeu să petreceţi 
Sintele Sărbători cu sănătate şi cu spor în 
familie şi în viaţa de toate zilele!

Hristos a înviat! şi Sărbători fericite!

Al vostru de tot binele voitor şi rugător 
către Domnul Cel înviat,

† Seraim
Arhiepiscop şi Mitropolit

2008 Ostern

Die Vergebung der Sünden

„Nehmt hin den Heiligen Geist! 

Welchen ihr die Sünden erlaßt, denen sind sie 
erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen 
sind sie behalten.“ 
(Joh 20,22–23)

Christus ist auferstanden!
 
Wohlehrwürdige Väter und geliebte Gläubige, 
Der christliche Ostergruß „Christus ist auf-

erstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden!“, 
mit dem wir Christen uns von Ostern bis Christi 
Himmelfahrt grüßen, ist – wie auch das heilige 
Kreuz – ein konzentriertes Bekenntnis unseres 
Glaubens. Und in der Tat: wenn wir uns einander 
zurufen: Christus ist auferstanden! – Er ist wahr-
haftig auferstanden!, dann bekennen wir das 
Wesentliche des christlichen Glaubens, und 
zwar den Sieg unseres Herrn Jesus Christus 
über den Tod, welcher der letzte und größte 
„Feind“ des Menschen ist (vgl. 1. Kor 15,26). 

Der Tod als Strafe für die Sünde oder „der 
Sünde Sold“ (vgl. Gen. 2,17; Röm 6,23) ist eine 
universale Wirklichkeit. Und trotzdem kann 
der Mensch den Tod nicht akzeptieren, weil er 
nicht zu seinem Wesen gehört, das von Gott für 
die Unsterblichkeit geschafen ist. So haben die 
Menschen immer gegen den Tod gekämpft, aber 
niemand außer unserem Herrn und Erlöser Je-
sus Christus hat ihn besiegt, weil Er der einzige 
Mensch ohne Sünde war.

Der Tod des Herrn und Erlösers war ein 
ungerechter Tod, den Er freiwillig auf sich 
genommen hat, um den Tod aus seinem 
Innersten heraus zu besiegen, indem er die 
Trennung des Menschen von Gott überwand. 
„Christus ist von den Toten auferstanden. Er 
hat den Tod mit dem Tod besiegt und den Toten 
in den Gräbern das Leben wiedergegeben.“ 

Seit der Auferstehung des Herrn trennt 
der Tod den Menschen nicht mehr von Gott, 
sondern vereint ihn mit Gott. Der Tod wird 
so zum Moment der großen Begegnung des 
Menschen mit Gott, auf die wir uns unser 
ganzes Leben lang vorbereiten müssen. Das 
christliche Leben ist im Prinzip ein ständi-
ger Kampf mit der Sünde, die auf vielfältige 
Weise auf uns trift, um uns von Gott weg-
zureißen und gleichgültig gegenüber unserer 
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Erlösung zu machen. Der Mensch, der an die 
Sünde gewöhnt ist, lebt in einer Art geist-
lichem Tod, der sich in fehlender Aufmerk-
samkeit gegenüber den Geboten Gottes und 
dem geistlichen Leben oder einem im Geiste 
Gottes geführten Leben äußert.

Leider sind heute die meisten Menschen 
nur noch dem Namen nach Christen, weil 
sie sich nicht wirklich um Leben nach dem 
Willen Gottes bemühen. Dazu gehören ein 
lebendiger Glaube, Beten und Fasten, die re-
gelmäßige Teilnahme an den Gottesdiensten 
der Kirche, die Beichte und die Teilnahme an 
den heiligen Sakramenten, durch die wir an 
Liebe zu Gott und unseren Nächsten wach-
sen. Genau deshalb sind die Menschen heute 
auch so oft verzweifelt und unglücklich und 
werden so oft von den alltäglichen Proble-
men überwältigt, weil ihnen die wichtigste 
Unterstützung im Leben fehlt: der geistliche 
Halt. Diesen geistlichen Halt erfahren wir 
aber nur, wenn wir unseren Glauben auf eine 
reale Weise durch Gebet und Fasten auch le-
ben und eine enge Beziehung zur Kirche ha-
ben.

Geliebte Gläubige,
Wir haben diese Osterpastorale mit den 

Worten „Die Vergebung der Sünden“ über-
schrieben, weil die größte Gabe, die die Welt 
durch die Auferstehung des Herrn erhalten hat, 
genau die Vergebung der Sünden ist. Die Sün-
de des Ungehorsams gegenüber Gott führte die 
ersten Menschen aus dem Paradies heraus und 
machte aus Unsterblichen Sterbliche. „An dem 
Tag, an dem ihr vom Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen eßt, müßt ihr des Todes ster-
ben“ (Gen. 2,17), sagte Gott zu Adam.

Und Adam und Eva sind tatsächlich ge-
storben. Zunächst geistlich, weil ihr Geist 
verdunkelt wurde und sie Gott nicht mehr 
klar sehen konnten, weil ihr Herz verkehrt 
wurde und mehr von den materiellen Dingen 
angezogen wurde, statt nach den geistlichen 
zu streben, und weil ihr Wille nachgelassen 
hat, das Gute zu erfüllen. Und nach dem 
geistlichen Tod folgte auch der leibliche.

Die Konsequenzen der Sünde waren in-
des vielfältig. Nachdem sie vom Baum der 
Erkenntnis kostete, sagte Gott zu dem Wei-
be: „Ich will dir viel Mühsal schafen…, unter 
Mühen sollst du Kinder gebären.“ Und zu Adam 
sagte er: „…verlucht sei der Acker um deinet-
willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm näh-
ren dein Leben lang. … Im Schweiße deines 
Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wie-
der zu Erde werdest, davon du genommen bist. 
Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.“ 
(Gen. 3,16–19)

Genauso hat die Sünde des Kain, der sei-
nen Bruder Abel tötete, den Zorn Gottes 
auf ihn gezogen: „Und nun: verlucht seist 
du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan 
und deines Bruders Blut von deinen Händen 
empfangen…Unstet und lüchtig sollst du sein 
auf Erden.“ (Gen. 4,12) Dies ist das Kainsmal 
des Sünders, eines jeden Menschen, der Sün-
den begeht: seelische Unruhe, Gewissensbisse, 
Traurigkeit, der Verlust der inneren Freiheit… 
Bevor er Abel aus Neid tötete, weil sein Opfer 
nicht angenommen wurde, sagte Gott zu Kain: 
„Warum ergrimmst du? Und warum senkst 
du deinen Blick? … Wenn du fromm bist, so 
kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber 
nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, 
und nach dir hat sie Verlangen; du aber herr-
sche über sie.“ (Gen. 4,7) 

Die Sünde der ersten Menschen begrün-
det die „Erbsünde“. Jeder Mensch wird mit 
dieser Sünde geboren, d.h. wir alle erben von 
Adam durch unsere Eltern ein geistlich ge-
schwächtes und der Sünde zugeneigtes We-
sen, das mit dem leiblichen Tod vergeht. 

Die Erbsünde ist also nicht die persönli-
che Sünde des Adam, die Gott uns auferlegen 
würde, sondern die Folgen aus der Sünde des 
ersten Menschen. Denn wir sind alle Nach-
fahren des Adam. So erben wir mit unserer 
Geburt die Natur des Adam, die von der 
Sünde geschwächt und sterblich wurde. Alle 
Nachfahren des Adam imitieren ausnahms-
los die Sünde des ersten Menschen und ha-
ben daher auch alle sein Schicksal, d.h. alle 
machen wegen der Sünde zahllose Leidens-
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erfahrungen, die zuletzt im leiblichen Tod 
enden. 

Geliebte Gläubige,
Durch Seine Auferstehung hat uns unser 

Erlöser Jesus Christus aus diesem Kreislauf 
der Sünde befreit und uns die Kraft gegeben, 
die Sünde durch Glauben und Selbstzügelung 
zu überwinden. Wenn wir aufgrund unserer 
menschlichen Schwäche trotzdem sündigen, 
bietet uns Gott die Buße und die Vergebung 
der Sünden an durch das Sakrament der Beich-
te und des Bekennens der Schuld an. Nach 
Seiner Auferstehung zeigte sich der Erlöser 
Seinen Jüngern und sagte zu ihnen: „Nehmt 
hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden 
erlaßt, denen sind sie erlassen; und welchen ihr 
sie behaltet, denen sind sie behalten.“ (Joh 20, 
22–23)“ Die Vergebung der Sünden bedeutet, 
daß Gott sich uns mit Barmherzigkeit zuwendet, 
er uns wie dem verlorenen Sohn vergibt und uns 
Gnade und Kraft schenkt, damit wir die Konse-
quenzen unserer Sünden mit Mut und Geduld er-
tragen. Ein guter Gläubiger, der häuig beichtet 
und die Heiligen Sakramente Christi empfängt, 
empindet eine große Befreiung in seiner Seele 
und gleichzeitig eine große Kraft, durch die er in 
Heiterkeit die Versuchungen, die Beschwernisse 
und die Nöte des Lebens überwindet. Der Tod ei-
nes Mannes Gottes ist nichts anderes als die Krö-
nung seines Lebens, seine Begegnung mit Gott 
„von Angesicht zu Angesicht“.

Um uns der Gabe der Vergebung der Sün-
den und der Hilfe Gottes, die uns entspre-
chend unserer Reue geschenkt wird, zu er-
freuen, müssen wir uns so oft wie möglich 
dem Beichtstuhl nähern, aufrichtig beichten 
und dem Priester und Geistlichen unsere 
Schuld bekennen, die von ihm auferlegten 

Beichtstrafen erfüllen und uns bemühen, 
ein reines und unserem Namen als Christen 
würdiges Leben zu führen. 

Deshalb ermuntere ich Euch alle, jede 
Scham und Zurückhaltung hinter Euch zu 
lassen, die nur vom Bösen kommen können, 
wenn Ihr Euch dem Beichtstuhl nähert, und 
Eure Sünden frei zu bekennen, und zwar 
nicht nur einmal im Jahr oder nur zu den 
vier Fastenzeiten, sondern jedes Mal, wenn 
Ihr Gewissensbisse für begangene Sünden 
habt. Nur durch häuiges Bekennen unserer 
Sünden und Kommunion an den Heiligen 
Sakramenten gewinnen wir die nötige geist-
liche Sensibilität und werden uns davor hü-
ten, weiter zu sündigen. 

Möge die Auferstehung des Herrn in un-
ser aller Herzen jenen Frieden und jene Frei-
heit der Kinder Gottes ausgießen, die höher 
ist als alle menschliche Vernunft (vgl. Phil. 
4,7), wie auch jene Freude, die die balsamtra-
genden Frauen und die Apostel hatten, die 
den auferstandenen Herrn gesehen haben. 

Ich bete zu Gott dem Herrn, daß Ihr alle 
die Osterfeiertage in Euren Familien und im 
Alltag mit Gesundheit und Freude zur Fülle 
begehen könnt!

Christus ist auferstanden! und Geseg-
nete Osterfeiertage!

Euer allezeit Euch Gutes wünschender 
und zum auferstandenen Herrn Betender

† Seraim 
Erzbischof und Metropolit 

Übersetzung: Pfarrer Dr. Jürgen Henkel
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2008 Crăciun

Darurile Crăciunului şi misi-
unea creştină 

„Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină 
şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii, 
lumină le-a răsărit”
(Matei 4,16) 

Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Iată-ne ajunşi din nou la marea sărbătoare 

a Naşterii Domnului cu inimile pline de bu-
curie şi de încredere în mila şi bunătatea lui 
Dumnezeu Care a trimis în lume pe Fiul Său 
pentru ca lumea „să aibă viaţă şi din belşug 
să aibă” (Ioan 10, 10). Fiecare dintre noi a 
trăit anul pe care-l încheiem peste câteva zile 
cu bucurii şi împliniri, dar şi cu încercări şi 
dezamăgiri, căci viaţa omului pe pământ este 
o permanentă împletire de bucurii şi de neca-
zuri. Dumnezeu iind însă cu noi „în toate zile-
le până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 20) 
ne ajută să depăşim orice necaz şi să gustăm 
bucuria chiar şi în durere. Sinţii vorbesc me-
reu de bucuria care se naşte din durere, dacă 
ne încredinţăm voii sinte a lui Dumnezeu. 

Anul acesta Dumnezeu ne-a încercat, pen-
tru păcatele noastre, cu inundaţii mari şi cu 
secetă în România şi în alte părţi ale lumii, 
iar în Europa şi America de Nord cu o criză 
bancară şi industrială de mari proporţii care 
poate avea consecinţe deosebit de grave. În 
toate acestea trebuie să vedem fragilitatea 
şi vulnerabilitatea vieţii omeneşti, ca şi a 
societăţii în care trăim. Nici o societate nu po-
ate avea şanse de reuşită şi de supravieţuire 
dacă se fondează numai pe valori materiale: 
bani, câştig, proit, plăceri trupeşti… O socie-
tate sănătoasă, armonioasă şi prosperă, ca şi 
viaţa iecăruia dintre noi, se construieşte în 
primul rând pe valori spirituale, izvorâte din 
credinţa în Dumnezeu. Europa este creştină 
dintru început şi nu va putea supravieţui 
decât conştientizând propria-i identitate 

spirituală şi promovând valorile evanghelice: 
credinţa în Iisus Hristos ca Mântuitor al lu-
mii, dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de 
oameni din care se naşte respectul faţă de 
identitatea iecărei persoane şi ajutorul reci-
proc, curăţia vieţii, smerenia, blândeţea…

Istoria ne stă mărturie că toate societăţile 
omeneşti şi imperiile lumii au sfârşit odată 
cu decăderea lor morală. Astăzi când vedem 
în jurul nostru atâta imoralitate şi corupţie, 
încurajate (cel puţin imoralitatea) de însăşi 
legile civile, ne dăm seama că ne alăm pe ma-
lul unei prăpăstii în care putem cădea oricând, 
iecare în parte ca şi societatea întreagă.

Iubiţii mei ii suleteşti,
Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, eve-

niment istoric petrecut acum două mii de ani, 
reprezintă cea mai mare răscruce în istoria 
omenirii. Astăzi aproape toate popoarele lu-
mii numără anii de la Hristos. Iar „Părintele 
erei creştine”, adică cel care a calculat pentru 
prima oară anii de la Naşterea Domnului, a 
fost un străromân din Dobrogea, anume Di-
onisie Exiguul (cel Mic sau Smerit, 460-545), 
declarat anul acesta ca sfânt de către Biserica 
noastră cu data de prăznuire la 1 septembrie.

Evenimentul Naşterii Domnului este im-
portant şi unic prin ceea ce el reprezintă pen-
tru întreaga omenire: venirea lui Dumnezeu 
în lume, Întruparea Sa din Fecioara Maria, 
unirea omului cu Dumnezeu în persoana 
Mântuitorului Iisus Hristos, descoperirea lui 
Dumnezeu ca iubire sau comuniune de Per-
soane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; a lui Dum-
nezeu care din iubire a creat lumea şi pe om, 
care din iubire S-a întrupat, a pătimit şi a în-
viat, liberând pe oameni din robia diavolului, 
a păcatului şi a morţii. Toate acestea sunt da-
rurile Crăciunului, ale Naşterii Domnului de 
care ne bucurăm astăzi. Desigur orice dar este 
gratuit, căci altfel el n-ar mai i dar. Totuşi 
iubirea este reciprocă. La iubire se răspunde 
cu iubire. Atunci când facem cuiva un dar ne 
bucurăm mai întâi că darul nostru este pri-
mit şi că el aduce bucurie celui ce-l primeşte. 
Ne bucurăm şi mai mult când vedem că darul 
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nostru este folosit de cel care-l primeşte, că 
acesta este recunoscător pentru darul primit 
şi că înmulţeşte darul făcând, la rândul său, 
bine altora.

Tot astfel şi Dumnezeu se bucură dacă 
primim darurile Sale, dacă primim şi 
ne bucurăm de Naşterea Domnului, de 
învăţătura pe care El ne-a dat-o, de ajutorul 
şi de mântuirea pe care El ni le oferă în Sinte-
le Taine ale Bisericii… Dumnezeu se bucură 
de recunoştinţa noastră, de mulţumirea pe 
care o aducem în rugăciunile noastre de zi 
cu zi, mai cu seamă participând cu evlavie la 
Sfânta Liturghie , care este marea rugăciune 
de mulţumire adusă lui Dumnezeu prin Fiul 
Său, Mântuitorul Iisus Hristos. Dumnezeu 
se bucură când vede că ne străduim să du-
cem o viaţă curată şi sfântă, că facem bine 
semenilor noştri, că ne iubim unii pe alţii, 
că transmitem lumina credinţei semenilor 
noştri care nu-L cunosc sau Îl cunosc prea 
puţin pe Dumnezeu…

Iubiţii mei ii suleteşti,
La începutul acestei Pastorale de Crăciun 

am amintit textul biblic: „Poporul ce stătea în 
întuneric a văzut lumină şi celor ce şedeau în 
latura şi în umbra morţii, lumină le-a răsărit”. 
Troparul Naşterii Domnului pe care-l cântăm 
mereu în aceste zile spune şi el: „Naşterea 
Ta, Hristoase Dumnezeule, răsărit-a lumii 
lumina cunoştinţei…” Într-adevăr, Naşterea 
Domnului a adus lumii lumina cea adevărată 
care este Pruncul dumnezeiesc născut în ies-
lea Betleemului, Iisus Hristos, care ne-a lăsat 
învăţătura cea mai desăvârşită, pecetluită cu 
Sângele Său. „Eu sunt lumina lumii; cel ce 
Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci 
va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12), zice Mân-
tuitorul despre Sine.

Din păcate, o mare parte din lumea creştină 
de astăzi nu-L mai cunoaşte pe Domnul Ii-
sus Hristos, nici învăţătura Sa, care singură 
liberează şi mântuieşte. Societatea în care 
trăim ne oferă tot felul de idoli pentru ca să 
ne satisfacă „pofta trupului, pofta ochilor şi 
truia vieţii” (I Ioan, 2, 16). Slujind acestor 

idoli, adică alergând numai după bani, după 
plăceri şi distracţii, ne înstrăinăm de Dumne-
zeu şi ne închidem într-o lume fără orizont, 
care încetul cu încetul ne omoară mai întâi 
suletul, iar apoi şi trupul. La îndepărtarea 
oamenilor de Dumnezeu, contribuie şi o 
bună parte din legile promovate de Uniunea 
Europeană, mai cu seamă pe linie morală, 
cum sunt liberalizarea avortului sau legaliza-
rea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, 
care sunt nu numai anti-creştine ci şi anti-
umane prin consecinţele lor nefaste asupra 
sănătăţii oamenilor şi a societăţii.

Cei care-L cunosc pe Mântuitorul Iisus 
Hristos şi învăţătura Sa sunt ocrotiţi de toa-
te aceste rătăciri, trăiesc în lumina Lui care le 
luminează toate căile vieţii. „Făclie picioarelor 
mele este Legea Ta Doamne şi lumină cărărilor 
mele”, zice Psalmistul (Psalmul 118,105).

Dar pentru ca oamenii să-L cunoască pe 
Dumnezeu şi poruncile Lui, pentru a crede în 
El şi a se întoarce de la calea lor cea rea, este 
nevoie de multă misiune din partea Biseri-
cii. Desigur, misiunea se face în primul rând 
în Biserică prin săvârşirea Sintelor Taine şi 
prin predică. Sintele Slujbe săvârşite cu evla-
vie sunt prin ele însele didactice, catehetice. 
Din ele putem învăţa mai mult decât din toa-
te cărţile, mai cu seamă dacă preotul ne ajută 
să descoperim semniicaţia lor profundă, 
mistică. Dar cei care vin la Biserică sunt ex-
trem de puţini în comparaţie cu cei care vin 
foarte rar sau nu vin deloc. Aici se impu-
ne cu stringenţă o pastoraţie individuală, 
personală. Preotul trebuie să ţină legătura 
personal cu toţi credincioşii de pe raza pa-
rohiei, prin vizite la casele credincioşilor, 
prin scrisori, prin convorbiri telefonice, prin 
publicaţii parohiale… Ca şi Păstorul cel bun 
din Sfânta Evanghelie, preotul trebuie să-şi 
pună suletul pentru toţi păstoriţii săi, mai 
cu seamă pentru cei rătăciţi, care au uitat de 
Dumnezeu şi de Biserică. Căci Păstorul cel 
bun lasă cele nouăzeci şi nouă de oi în munţi 
şi se duce după oaia cea rătăcită (Luca 15,4).

În vremurile noastre, când mass-media a 
luat o amploare uimitoare, Biserica trebuie 
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să folosească şi mijloacele moderne de comu-
nicare pentru a transmite oamenilor mesajul 
său. Mai cu seamă când ştim că tocmai prin 
mass-media se răspândesc atâtea rătăciri şi 
ispite care-i ţin pe oameni departe de Dum-
nezeu şi îi îndeamnă la tot felul de păcate.

Ne bucurăm din toată inima că Biserica 
noastră, de când îl are în frunte pe Preaferici-
tul Părinte Patriarh DANIEL, pune un accent 
deosebit pe misiunea creştină prin mass-me-
dia. Astfel, la iniţiativa Preafericirii Sale, a fost 
îniinţat încă din 1998 postul de radio „Trini-
tas”, astăzi cu emisie în toată Ţara şi postul 
de televiziune „Trinitas”, la care putem avea 
acces şi noi cei din Diaspora. De asemenea, 
Patriarhia Română editează primul cotidian 
creştin din Ţară cu titlul „Lumina”. Desigur, 
această misiune se face cu multă trudă şi cu 
multă cheltuială. De aceea, îndemnăm pe toţi 
credincioşii noştri şi toate parohiile să se facă 
părtaşi la această lucrare misionară sprijin-
ind eforturile Bisericii pentru propovăduirea 
credinţei (donaţii: Patriarhia Română, IBAN: 
RO42RNCB0075004895030113, Cod BIC 
(SWIFT) RNCBROBU, Adresa: B-dul Unirii 
63, Bl. F4, Sector 3, Bucureşti).

Misiune facem, de asemenea, când ajutăm 
în numele lui Hristos pe fraţii noştri alaţi în 
lipsuri sau suferinţe. Ne bucurăm că Biseri-
ca Ortodoxă Română şi-a sporit mereu ope-

ra caritativ-ilantropică, venind în ajutorul 
foarte multor oameni alaţi în nevoi. Şi în 
parohiile noastre se fac eforturi în această 
direcţie. De aceea, vă îndemnăm ca în perioa-
da sărbătorilor să ne împreunăm eforturile şi 
să ajutăm la procurarea grâului necesar pen-
tru anul 2009 celor 258 de copii de la Valea 
Plopului (jud. Prahova) de care se îngrijeşte 
P.C.Pr. Nicolae Tănase (Asociaţia Provita 
pentru Născuţi si Nenăscuţi, IBAN: RO70 
RZBR 0000 0600 0722 9028, Cod Cod BIC 
(SWIFT): RZBR ROBU, Adresa: Raifeisen 
Bank – Agenţia Victoria Bucureşti, Calea Vic-
toriei nr. 21, corp B, sector 3, cod 030023).

Cu nădejdea că veţi pune la inimă aceste 
cuvinte de învăţătură şi că vă veţi strădui 
să vă apropiaţi tot mai mult de Dumnezeu, 
înmulţind binele în lume, vă îmbrăţişez pe 
toţi cu îmbrăţişare sfântă în Hristos Dom-
nul, Cel născut în Peştera Betleemului, vă 
binecuvintez în numele Lui şi vă fac cele mai 
calde urări de sănătate şi de tot binele.

Sărbători fericite şi La mulţi ani!

Al vostru de tot binele doritor şi ru gă tor 
către Domnul,

† Seraim 
Arhiepiscop şi Mitropolit

Bine: gr. agathon, lat. bene

Binele este o valoare şi o noţiune religioasă şi nu are numai o caliicare morală. Bi-
nele este un relex al Harului, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele 
ultim, suprem, care este Dumnezeu. Binele se identiică cu însăşi Calea, al cărei 
început este credinţa. Binele e una cu bunătatea, cu imitarea ilantropiei divine şi 
cu « facerea de bine », proba iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Binele 
este o facultate centrală, prezent în toate virtuţile, care nu sunt altceva decât di-
verse aspecte ale facerii binelui. În spiritualitatea ilocalică, culmea vieţii in Hristos 
este unitatea şi armonia deplină dintre frumos (chalon) şi bine (agathon).
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2008 Weihnachten

Die Gaben zu Weihnachten und 
die christliche Mission

„Das Volk, das im Finstern wandelte, hat ein 
großes Licht gesehen; und denen, die saßen am 
Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht 
aufgegangen.“ (Matthäus 4,16)

Wohlehrwürdige Väter und geliebte Gläubige,
Nun sind wir aufs Neue zum Hochfest der 

Geburt des Herrn gelangt mit Herzen voll der 
Freude und des Vertrauens in die Barmherzig-
keit und Güte Gottes, Der Seinen Sohn in die 
Welt gesandt hat, damit die Welt „das Leben 
haben und es in Fülle haben“ (Johannes 10,10). 
Jeder hat in dem Jahr, das nun in wenigen Ta-
gen zu Ende gehen wird, freudige Anlässe und 
Erfolge erlebt, aber auch Prüfungen und Ent-
täuschungen, denn das Leben des Menschen 
auf Erden ist eine fortwährende Verlechtung 
aus Freud und Leid. Wobei Gott mit uns ist 
„alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matthäus 
28,20) und uns hilft, jedes Leid zu überwin-
den und im Leid sogar Freude zu empinden. 
Die Heiligen sprechen stets von der Freude, 
die aus dem Schmerz geboren wird, wenn wir 
uns dem heiligen Willen Gottes anvertrauen.

In diesem Jahr hat uns Gott wegen unse-
rer Sünden in Rumänien und in anderen Tei-
len der Welt mit großen Überschwemmun-
gen und Trockenheit gestraft, in Europa und 
Nordamerika wiederum mit einer Finanz- 
und Wirtschaftskrise größten Ausmaßes, die 
besonders schwerwiegende Konsequenzen 
haben kann. In all dem müssen wir die Zer-
brechlichkeit und Verletzbarkeit des mensch-
lichen Lebens erkennen, wie auch der Gesell-
schaft, in der wir leben. Keine Gesellschaft 
hat Chancen auf Überleben und Erfolg, wenn 
sie sich nur auf materielle Werte gründet: 
Geld, Gewinn, Proit, leibliche Freuden. Eine 
gesunde, harmonische und blühende Gesell-
schaft gründet primär – wie auch das Leben 

eines jeden von uns – auf geistlichen Wer-
ten, die aus dem Glauben an Gott erwachsen. 
Europa ist von Anfang an christlich geprägt 
und wird nicht überleben können, wenn es 
sich nicht immer wieder neu seiner eigenen 
geistlichen Identität vergegenwärtigt und die 
Werte des Evangeliums fördert: den Glauben 
an Jesus Christus als Erlöser der Welt, die 
Liebe zu Gott und zu den Menschen, woraus 
Respekt gegenüber der Identität jeder Person 
und gegenseitige Hilfe erwachsen, sowie die 
Reinheit des Lebens, Demut und Güte. 

Die Geschichte zeugt davon, dass alle 
menschlichen Gesellschaften und Weltrei-
che immer an ihrem moralischen Verfall 
zugrundegegangen sind. Wenn wir heute in 
unserem Umfeld dieses große Ausmaß an 
Unmoral und Korruption sehen und dies 
(zumindest was die Unmoral betrift) auch 
noch von den zivilen Gesetzen selbst geför-
dert wird, dann erkennen wir rasch, dass wir 
an einem Abgrund stehen, in den wir jeden 
Moment hinabstürzen können, jeder für 
sich und die Gesellschaft als ganze. 

Meine geliebten geistlichen Kinder, 
die Geburt unseres Erlösers Jesus Chris-

tus, ein geschichtliches Ereignis, das sich vor 
nunmehr 2000 Jahren zugetragen hat, stellt 
den größten Wendepunkt der Menschheits-
geschichte dar. Heute zählen fast alle Völker 
der Welt die Jahre in der Zeitrechnung „nach 
Christus“. Und der „Vater der christlichen Ära“, 
also derjenige, der zum ersten Mal die Zeit-
rechnung nach der Geburt des Herrn kalkuliert 
hat, war ein Ahne der Rumänen aus der Dob-
rogea, und zwar Dyonisius Exiguus (der Kleine 
oder Demütige, 460–545), der in diesem Jahr 
von unserer Kirche mit dem 1. September als 
Gedenktag heiliggesprochen wurde. 

Das Ereignis der Geburt des Herrn ist be-
deutend und einzigartig in dem, was es für 
die ganze Menschheit bedeutet: das Kommen 
Gottes in die Welt, Seine Fleischwerdung aus 
der Jungfrau Maria, die Ofenbarung Gottes 
als Liebe oder Gemeinschaft von Personen: des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
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die Ofenbarung Gottes, der aus Liebe die Welt 
und den Menschen geschafen hat, der aus 
Liebe Mensch geworden ist, gekreuzigt wurde 
und auferstanden ist und dabei die Menschen 
aus der Knechtschaft von Sünde, Tod und Teu-
fels befreit hat. All dies sind die Gaben Gottes 
zu Weihnachten, der Geburt des Herrn, über 
die wir uns heute freuen und die wir heute fei-
ern. Sicher ist jede Gabe als Geschenk unent-
geltlich, sonst wäre es keine Gabe im Sinne ei-
nes Geschenkes mehr. Und trotzdem ist diese 
Liebe wechselseitig. Auf Liebe wird mit Liebe 
geantwortet. Wenn wir jemand ein Geschenk 
machen, dann freuen wir uns zuerst, dass un-
sere Gabe angenommen wird und demjenigen 
Freude schenkt, der sie empfängt. Und wir 
freuen uns noch mehr, wenn wir sehen, dass 
unser Geschenk von dem, der es erhält, auch 
recht genutzt wird, dass er dankbar für das 
erhaltene Geschenk ist und auf den Empfang 
des Geschenkes damit antwortet, dass er sei-
nerseits anderen Gutes tut. 

Genauso freut sich auch Gott, wenn wir 
Seine Gaben annehmen, wenn wir die Geburt 
des Herrn preisen und uns darüber freuen, 
wenn wir Seine Lehre aufnehmen, die Er uns 
geschenkt hat, Seine Hilfe und die Erlösung, 
die Er uns in den Heiligen Sakramenten der 
Kirche schenkt. Gott freut sich über unsere 
Wertschätzung, über unsere Dankbarkeit, die 
wir Ihm in unseren täglichen Gebeten ent-
gegenbringen, vor allem, wenn wir in Fröm-
migkeit an der Heiligen Liturgie teilnehmen, 
welche ein einziges großes Dankgebet ist, das 
Gott durch Seinen Sohn, unseren Erlöser Je-
sus Christus dargebracht wird. Gott freut sich, 
wenn er sieht, dass wir uns bemühen, ein rei-
nes und heiliges Leben zu führen, dass wir un-
seren Nächsten helfen, dass wir einander lie-
ben und dass wir das Licht unseres Glaubens 
auch unseren Nächsten übermitteln, die Ihn 
nicht kennen oder noch zu wenig kennen. 

Meine geliebten geistlichen Kinder, 
Am Anfang dieser Weihnachtspastorale 

habe ich den biblischen Text erwähnt: „Das 
Volk, das im Finstern wandelte, hat ein großes 

Licht gesehen; und denen, die saßen am Ort und 
im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.“ 
So heißt es auch im Troparion der Geburt des 
Herrn, das wir in diesen Tagen immer wieder 
singen: „Deine Geburt, Christus unser Gott, lässt 
der Welt das Licht der Erkenntnis aufscheinen…“ 
Und tatsächlich hat die Geburt des Herrn der 
Welt das wahre Licht gebracht, welches das 
göttliche in der Krippe von Bethlehem gebo-
rene Kind darstellt, Jesus Christus, der uns 
die vollkommenste Lehre gegeben hat, be-
siegelt mit Seinem Blut. „Ich bin das Licht der 
Welt. Wer Mir nachfolgt, wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht des Le-
bens haben“ (Johannes 8,12), sagt der Erlöser 
über Sich Selbst. 

Leider kennt ein großer Teil der christli-
chen Welt von heute den Herrn Jesus Chris-
tus nicht mehr, auch Seine Lehre nicht, die 
allein befreit und erlöst. Die Gesellschaft, in 
der wir leben, bietet uns alle möglichen Idole 
an, um unsere Sehnsucht nach „des Fleisches 
Lust und der Augen Lust und einem hofärtigen 
Leben“ zu befriedigen (1. Joh 2,16). Wenn wir 
diesen Idolen dienen, d.h. nur dem Geld, der 
Lust und dem Vergnügen nachlaufen, dann 
entfremden wir uns von Gott und schließen 
uns selbst ein in eine Welt ohne Horizont, die 
uns allmählich unsere Seele und dann auch 
den Leib tötet. Zur Entfremdung der Men-
schen von Gott trägt auch ein Teil der von der 
Europäischen Union geförderten Gesetze bei, 
vor allem in den moralischen Fragen, wie etwa 
die Freigabe der Abtreibung oder die Legali-
sierung der Ehen zwischen gleichgeschlecht-
lichen Personen, die nicht nur antichristlich 
sind, sondern auch inhuman durch ihre un-
glückseligen Konsequenzen für die Gesund-
heit der Menschen und der Gesellschaft.

Diejenigen, die den Erlöser Jesus Christus 
und Seine Lehre kennen und bewahren, wer-
den von solchen Verirrungen bewahrt, sie 
leben in Seinem Licht, das alle ihre Wege er-
leuchtet. „Dein Wort  ist meines Fußes Leuchte 
und ein Licht auf meinem Wege“, sagt der Psal-
mist (Psalm 118,105; westliche Zählung Ps. 
119,105). 
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Doch damit die Menschen Gott und Seine 
Gebote kennen, um an Ihn zu glauben und 
von ihrem bösen Weg abzukommen, braucht 
es viel Mission von der Seite der Kirche. Sicher 
geschieht diese Mission vor allem in der Kirche 
durch die Feier der Heiligen Sakramente und 
durch die Predigt. Die in Frömmigkeit gefeier-
ten heiligen Gottesdienste sind in sich didak-
tisch und katechetisch. Aus ihnen können wir 
mehr lernen als aus allen Büchern, vor allem 
wenn der Priester uns hilft, ihre tiefe und mys-
tische Bedeutung zu entdecken. Doch diejeni-
gen, die zur Kirche kommen, sind erfahrungs-
gemäß nur wenige im Verhältnis zu denen, die 
selten oder gar nicht zur Kirche kommen. Hier 
ist eindeutig eine individuelle und persönliche 
seelsorgerliche Betreuung notwendig und ge-
boten. Der Priester muss persönlich in Kontakt 
bleiben mit allen Gläubigen seiner Gemeinde 
durch Besuche in den Häusern der Gläubigen, 
durch Briefe und telefonisch sowie mit Veröf-
fentlichungen der Kirchengemeinde. Wie der 
Gute Hirte aus dem Heiligen Evangelium muss 
auch der Priester seine ganze Seele einsetzen 
für alle seine Gläubigen, vor allem für die Ver-
irrten, die Gott und die Kirche vergessen ha-
ben. Denn der Gute Hirte lässt die neunund-
neunzig Schafe auf dem Berg und geht dem 
verirrten Schaf nach (Lukas 15,4). 

In unseren Zeiten haben die Medien eine 
beherrschende Stellung eingenommen. So 
muss auch die Kirche die modernen Kom-
munikationsmittel nutzen, um den Men-
schen ihre Botschaft zu übermitteln. Vor 
allem wenn wir wissen, dass gerade durch 
die Massenmedien so viele Verirrungen und 
Versuchungen verbreitet werden, welche die 
Menschen von Gott fernhalten und zu allen 
möglichen Sünden noch anleiten. 

Wir freuen uns, dass unsere Kirche, seit 
wir Seine Seligkeit Patriarch Daniel zum 
Oberhaupt haben, einen besonderen Akzent 
auf die christliche Mission durch die Massen-
medien legen. So wurde auf Initiative Seiner 
Seligkeit 1998 der Radiosender „Trinitas“ ins 
Leben gerufen, der heute im ganzen Land 
sendet, sowie der Fernsehsender „Trinitas“, 
den auch wir in der Diaspora empfangen kön-
nen. Auch veröfentlicht das Patriarchat nun 

die erste landesweite christliche Tageszeitung 
mit dem Titel „Lumina“ (dt. Das Licht). Ge-
wiss wird diese Mission mit großer Mühe und 
auch hohem inanziellem Aufwand durchge-
führt. Daher rufen wir alle Gläubigen und Ge-
meinden auf, sich an diesem missionarischen 
Wirken unserer Kirche zu beteiligen und die-
se Bemühungen der Kirche um die Verkündi-
gung des Glaubens zu fördern (Spenden an: Patri-
arhia Română, IBAN: RO42RNCB0075004895030113, 
Cod BIC (SWIFT) RNCBROBU, Adresse: B-dul Unirii 63, 

Bl. F4, Sector 3, Bucureşti). 
Wir erfüllen diese Mission auch, wenn wir 

im Namen Christi unseren Nächsten helfen, 
die in Not sind oder Leid erfahren haben. Wir 
freuen uns, dass unsere Rumänische Ortho-
doxe Kirche immer stärker ihren karitativ-
philanthropischen Dienst ausbaut und vielen 
bedürftigen Menschen hilft. Auch in unseren 
Kirchengemeinden werden Anstrengungen in 
dieser Hinsicht unternommen. So legen wir 
Ihnen ans Herz, zu diesen Feiertagen unse-
re gemeinsamen Anstrengungen zu verstär-
ken und das Projekt zur Versorgung der 258 
Kinder von Valea Plopului (Kreis Prahova) 
zu unterstützen, um die sich Pfarrer Nicolae 
Tănase kümmert (Asociaţia Pro Vita pentru Născuţi 
şi Nenăscuţi, IBAN: RO70RZBR 0000 0600 0722 9028, 
Cod. BIC (SWIFT): RZBR ROBU, Adresse: Raifeisenbank, 
Agenţia Victoria Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21, corp. B, 

sector 3, cod 030023). 

In der Hofnung, dass Ihr Euch diese Wor-
te der Lehre zu Herzen nehmt und Euch be-
müht, Euch Gott immer mehr anzunähern 
und das Gute in der Welt zu vermehren, 
umarme ich Euch alle mit der heiligen Um-
armung in dem Herrn Christus, Dem in der 
Höhle von Bethlehem Geborenen. Ich segne 
Euch in Seinem Namen und wünsche Euch 
auf das Herzlichste Gesundheit und Alles 
Gute. Gesegnete Feiertage! 

Auf viele Jahre! Ad multos annos!

† Seraim
Erzbischof und Metropolit

Übersetzung: Pfarrer Dr. Jürgen Henkel
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2010 Paște

Învierea lui Hristos,  
pregustarea învierii noastre

† Macarie,
Din harul lui Dumnezeu Episcop al româ-
nilor ortodocşi din Europa de Nord, Preacu-
cernicului cler, Preacuviosului cin monahal 
şi iubiţilor credincioşi, sfântă îmbrăţişare 
pascală şi salutul binecuvântat ,,Hristos a 
înviat!’’

Iubiţi fraţi creştini,
Mă bucur să vă întâmpin din nou prin 

cuvânt sărbătoresc, să vă binecuvîntez bucu-
ria cea sfântă a prăznuirii de Paşte şi să iau 
parte, cu toată inima, în chip duhovnicesc, la 
această Sărbătoare a sărbătorilor! De ieca-
re dată rostim împreună la Liturghie Crezul 
Bisericii, devenit prin Botez crezul nostru al 
tuturor credincioşilor Bisericii. Şi la această 
Liturghie pascală cât de frumos răsună, pli-
ne de noimă sfântă, aceste cuvinte ale Crezu-
lui: ,,… a înviat a treia zi după Scripturi şi S-a 
înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui şi 
iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, 
a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit… Într-una 
sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică 
mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, 
aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va 
să ie. Amin!’’. 

La propunerea Preafericitului nostru 
Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 
mântuirii 2010 să ie consacrat în primul 
rând Crezului, Simbolului nostru de credinţă, 
pe care l-au elaborat Sinţii Părinţi la Sinoa-
dele ecumenice de la Niceea (325) şi Con-
stantinopol (381) şi pe care îl mărturisim 
personal sau prin naşi, părinţii noştri spiri-
tuali, atunci când primim Botezul iar comu-
nitar atunci când participăm la Euharistie, în 
vremea Dumnezeieştii Liturghii. Crezul Bise-
ricii se dovedeşte astfel a i crezul nostru, al 

iecăruia în parte şi al tuturor împreună. A 
avea un crez înseamnă să şti de unde vii şi 
unde te îndrepţi, adică a avea o orientare în 
viaţă. Foarte mulţi din cei care se plâng că nu 
mai pot descoperi un sens al vieţii ar trebui 
să ia aminte la Crezul acesta prin care atâţia, 
mărturisindu-l şi trăindu-l, şi-au sinţit viaţa. 

Atunci când rostim solemn Crezul Bise-
ricii, mai ales acum în noaptea de Paşti, cu 
lumânarea aprinsă în mână, pregătiţi să ne 
împărtăşim, să nu uităm: noi mărturisim că 
viaţa noastră are tocmai acest sens al Învi-
erii. Taina Spovedaniei sau pocăinţa, meta-
niile, lacrimile, cuminecarea la Liturghiile 
Darurilor mai înainte Sinţite din vremea 
Postului, participarea la Taina Maslului, 
la Deniile Săptămânii Mari, toate au avut 
un singur sens: ieşirea din frământările şi 
încrâncenările acestei vieţi, din stările false 
şi egoiste, şi întoarcerea la Lumina vieţii, la 
adevărul Botezului nostru, la starea de pu-
ritate, de sinţenie la care ne-a ridicat Hris-
tos Domnul în ceasul sfânt în care am fost 
încreştinaţi. Chiar şi fără să o ştie, în iecare 
om arde dorul acesta după Înviere, după o 
viaţă fără de istovire. Acest belşug de viaţă 
se revarsă tocmai în Liturghia Bisericii căci 
toţi cei botezaţi sunt chemaţi să trăiască şi să 
primească o viaţă după Hristos, Noul Adam, 

Preasințitul Macarie
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Începătorul unei vieţi noi, o viaţă în Dum-
nezeu, o viaţă în Hristos prin Duhul Sfânt. 
Viaţa creştinilor este tocmai această viaţă 
desfăşurată în puterea şi sub pecetea tai-
nei, aşa cum mărturisim cântând în această 
noapte pascală: ,,Câţi în Hristos v-aţi bote-
zat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat!’’(Galateni 3, 
27). Această stare de îmbrăcare în lumina lui 
Hristos o descrie minunat cântarea de la mo-
mentul aprinderii lumânării botezului nos-
tru al iecăruia: ,,Dă-mi mie haină luminoasă 
Cel ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină!’’1. 

Abandonarea programului de viaţă la 
care ne angajăm prin Botez sau, mai grav, 
necunoaşterea sau totala sa ignorare, ne 
duce la răstălmăcirea vieţii noastre şi de 
multe ori la desigurarea ei. Acest miracol al 
renaşterii este pentru noi toţi Botezul care 
ne transformă viaţa în sărbătoare perpetuă. 
Atunci când ascultăm cuvintele din Prologul 
Evangheliei de la Sfântul Apostol şi Evang-
helist Ioan la Liturghia Paştilor, când după 
iecare verset, preotul se opreşte ca să se 
audă bătaia clopotului, ecoul ajunge până la 
noi, ca să pricepem că răsunetul acesta are 
legătură cu noi, toţi cei botezaţi în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 

Mărturisirea Învierii lui Hristos este 
miezul de foc al creştinismului şi al vieţii 
creştinilor, de aceea chiar şi cei mai puţini 
fervenţi şi consecvenţi în credinţă în decur-
sul anului încearcă în acest răstimp pascal să 
regăsească drumul cel drept al credinţei, ca-
lea Bisericii. Îi încurajăm pe toţi să folosească 
acest prilej sfânt pentru a redescoperi calita-
tea lor de ii ai Bisericii, de copii ai lui Dum-
nezeu, realitatea prezenţei lui Hristos Cel În-
viat în ei înşişi, sălăşluirea minunii acesteia 
în ei de la Botez. Acesta este şi rostul sfânt 
pentru care Biserica noastră a rânduit ca să 
dedice un an catehetic special pentru apro-
fundarea Crezului care conţine mărturisirea 
Învierii lui Hristos, legată de mărturisirea în-
vierii noastre. 

1 Molitfelnic, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, p. 42.

Dreptmăritori creştini,
Între mormântul lui Lazăr şi mormântul 

lui Hristos se desfăşoară toată măreaţa luc-
rare a Săptămânii Mari pe care o retrăim în 
iecare an în slujbele Bisericii. Să ne bucurăm 
şi să ne veselim căci Hristos a învins moar-
tea, cea care reprezintă spaima oamenilor din 
toate veacurile! Încă din sâmbăta lui Lazăr, o 
puternică atmosferă pascală, o mireasmă a 
Învierii începe să copleşească Biserica şi suf-
letele credincioşilor. Învierea lui Lazăr, prie-
tenul Domnului, un eveniment cutremurător, 
este o preigurare a Învierii Domnului dar şi 
o prevestire a învierii tuturor oamenilor. Ast-
fel ne-o prezintă troparul sărbătorii Intrării 
Domnului în Ierusalim: 

,,Învierea cea de obşte mai înainte de Patima 
Ta încredinţând-o, 
pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase 
Dumnezeule. 
Pentru aceasta şi noi, ca pruncii semnele 
biruinţei purtând, 
Ţie Biruitorului morţii, strigăm: 
Osana, Celui dintru înălţime! 
Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele 
Domnului’’2. 

Obiceiul de a aşeza aceste semne de 
biruinţă peste morminte reprezintă tocmai 
simbolul părtăşiei noastre la biruinţa Dom-
nului. Această biruinţă a Domnului în istoria 
oamenilor a fost deja preigurată şi profeţită 
în Vechiul Tesatament, în viaţa drepţilor 
care au ieşit vii şi nevătămaţi din încercări 
de moarte şi din mâna unor duşmani de te-
mut: Noe din potop, Avraam din numerose 
vrăjmăşii, Isaac din faţa cuţitului de jertfă, 
Iona din burta monstrului marin, Moise din 
Egipt, Iosif din vânzarea fraţilor săi, Regele 
David din mâna vrăjmaşilor, Proorocul Ilie 
din faţa falşilor profeţi şi a regilor idolatri, 
Proorocul Daniel din groapa cu lei, cei trei ti-
neri Anania, Azaria şi Misail din cuptorul în-

2 Triodul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, p. 532.
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cins din Babilon. În toţi aceştia a biruit Dom-
nul Care astfel Îşi prevestea marea biruinţă 
asupra morţii şi a diavolului. 

În Noul Testament sunt relatate, după cum 
ştim, învierea iicei lui Iair şi a iului văduvei 
din Nain, ca minuni săvârşite de către Mântui-
torul Iisus Hristos, minuni care culminează cu 
învierea lui Lazăr şi cu propria Sa Înviere din 
morţi. Chiar în momentul cutremurător al 
morţii Domnului pe Cruce ni se spune că ,,…
iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două 
de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi 
pietrele s-au despicat; mormintele s-au deschis şi 
multe trupuri ale sinţilor adormiţi s-au sculat. Şi 
ieşind din morminte, după Învierea Lui, au intrat 
în cetatea sfântă şi s-au arătat multora’’ (Matei 
27,51–53). În numele Domnului Cel Înviat, 
Apostolii au săvârşit şi ei învieri din morţi: 
Sfântul Apostol Petru a înviat-o pe Tavita iar 
Sfântul Apostol Pavel l-a înviat pe tânărul Eu-
tihie din Troa. 

Realitatea Învierii, anticipată prin patri-
arhii, drepţii şi profeţii Vechiul Testament, 
devine copleşitoare în Noul Testament, prin 
Hristos şi prin Apostolii Săi. Biserica Sa se 
arată pe sine, potrivit Părintelui Dumitru 
Stăniloae, ca un laborator al Învierii, locul 
sfânt în care viaţa sporeşte în noi, în care pri-
mim mereu lumină din lumina lui Hristos. 

Iubiţi credincioşi,
Cu multe veacuri în urmă, Proorocul 

Daniel vestea din vedenia despre învierea 
morţilor şi despre starea lor în veşnicie: ,,Şi 
mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului 
se vor scula, unii la viaţa veşnică, iar alţii spre 
ocară şi ruşine veşnică. Şi cei înţelepţi vor lumi-
na ca strălucirea cerului şi cei care vor i îndru-
mat pe mulţi pe calea dreptăţii vor i ca stelele 
în vecii vecilor’’ (Daniel 12,2–3). Mai înainte, 
însă, Proorocul Iezechiel a primit măreaţa 
vedenie a învierii de obşte, pe care Biserica 
ne-o pune înainte an de an, către sfârşitul 
Deniei din Vinerea Mare, când un câmp uriaş 
plin de oase uscate se reînsuleţesc la porun-
ca Domnului prin sularea Lui: ,,Aşa grăieşte 
Domnul Dumnezeu: Iată, Eu voi deschide mor-

mintele voastre şi vă voi scoate pe voi, poporul 
Meu, din mormintele voastre şi vă voi duce pe 
voi în ţara lui Israel. Astfel veţi şti că Eu sunt 
Domnul, când voi deschide mormintele voastre 
şi vă voi scoate pe voi, poprul Meu, din mormin-
tele voastre. Şi voi pune în voi Duhul Meu şi veţi 
învia şi vă voi aşeza în ţara voastră şi veţi şti 
că Eu, Domnul, al zis aceasta şi am făcut, zice 
Domnul’’ (Iezechiel 37,12–14). 

Lumina pe care o primim de la preot la înce-
putul slujbei de Înviere şi ieşirea poporului cu 
făcliile aprinse în afara locaşului simbolizează 
această ieşire la lumină, învierea de pe urmă 
a tuturor oamenilor. Hristos Cel Înviat din 
morţi a conirmat învierea noastră a tuturor 
căci, după cuvintele Sfântului Pavel, ,, precum 
întru Adam toţi mor, aşa şi întru Hristos (noul 
Adam) toţi vor învia’’ (I Corinteni 15,22). De-
loc întâmplător, acest adevăr este amintit la 
iecare înmormântare, chiar din Evanghelia 
Mântuitorului: ,,Adevărat, adevărat zic vouă, 
că vine ceasul, şi acum este, când morţii vor auzi 
glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor 
învia. (…). Nu vă miraţi de aceasta; că vine ceasul 
în care toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, 
şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune, spre învierea 
vieţii, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea 
osândirii’’ (Ioan 5, 25;28–29). Cu iecare an, 
cu iecare Înviere, cu iecare cuminecare din 
ospăţul credinţei, suntem iecare dintre noi 
mai aproape de acest moment sfânt. De altfel, 
Hristos Domnul pune împărtăşirea noastră 
în directă legătură cu Învierea cea de pe urmă: 
,,Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu 
are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de 
apoi’’ (Ioan 6,54).

Toate aceste adevăruri pe care le avem în 
vedere când rostim Crezul, iată, ne prive-
sc pe iecare dintre noi, până la mormânt şi 
până dincolo de mormânt. Canonul Sluj-
bei de Înviere conţine acest adevăr suprem: 
,,Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului 
şi începătura altei vieţi veşnice’’3. Unul dint-

3 Slujba Învierii şi Carte de Tedeum, Editura Institu-
tului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, Bucureşti, 2002, p. 37.
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re sinţii foarte iubiţi pretutindeni, Cuviosul 
Seraim de Sarov, îşi întâmpina credincioşii 
care-l căutau pentru sfat duhovnicesc cu 
aceste cuvintele: ,,Bucuria mea, Hristos a învi-
at!’’. El făcea din iecare întâlnire cu un om, 
un eveniment pascal, iindcă vedea în iecare 
pe Hristos Cel Înviat. Avea această putere de-
oarece dobândise întru sine prezenţa Duhului 
Sfânt, ardoarea iubirii dumnezeieşti. Despre 
această iubire arzătoare dintre Tatăl ceresc 
şi Fiul Său veşnic, dintre Fiul şi fraţii Săi oa-
menii, despre această iubire de jar care arde 
în inimile sinţilor, scria Sfântul Nicolae Ve-
limirovici, din moaştele căruia se ală o mică 
parte la mănăstirea ortodoxă de la Bredared, 
de aici, din Suedia, în minunata sa tâlcuire la 
Crez: ,,Puterea acestei iubiri este incomparabilă, 
nemăsurată şi nemărginită. Pământul ar i ex-
plodat dacă Hristos nu s-ar i ridicat din el. 
Pământul nu este în stare să-L ţină înăuntrul 
său. Aceasta este puterea iubirii cereşti eterne şi 
adevărate. Forţa iubirii nu poate i descrisă. Cu 
forţa acestei iubiri arzânde, Împăratul cerurilor 

a vizitat pământul, a suportat toate umilirile şi 
torturile şi în inal a înviat.’’4.

Cu nădejdea creşterii noastre în credinţa 
care biruieşte toate crizele şi toate neajun-
surile de care avem uneori parte în această 
viaţă, vă doresc vouă, tuturor purtătorilor 
de lumină, să petreceţi sărbătoarea sfântă 
cu toată bunacuviinţă, cu bucurie şi veselie 
netrecătoare! Hristos a înviat şi pentru noi şi 
pentru cei de acasă şi pentru cei din mormin-
tele moşilor şi strămoşilor noştri! Hristos Cel 
Înviat să vă sinţească deplin tot rostul vieţii 
dumneavoastră!

Cu îmbrăţişare sfântă, al vostru către 
Domnul rugător,

† Macarie,
Episcopul Europei de Nord

4 Episcop Nicolae Velimirovici, Credinţa poporului 
lui Dumnezeu. O explicare a Crezului, trad. rom. Diana 
Pot log, Editura Soia, Bucureşti, 2001, pp. 69–70.

Aducere: punere-înainte, gr. prosphora; lat. oblatio=ridicare, oferire

Între anamneză (amintirea actelor răscumpărătoare) şi epicleză (invocarea Duhu-
lui Sfânt), aducerea se referă la prezentarea « ca jertfă duhovnicească », oferirea 
spre consacrare şi sinţire a pâinii şi vinului aduse de credincioşi pentru Euharis-
tie şi pregătite deja în timpul proscomidiei («cea dintâi punere înainte», după N. 
Cabasila). Aducerea spre consacrare, «a doua punere înainte», se face în timpul 
rugăciunii : «ale Tale dintru ale Tale, Ţie-Ti aducem de toate şi pentru toate», 
însoţită de ritualul ridicării Darurilor euharistice, care devin acum jertfa euharistică, 
preschimbându-se în Sfântul Trup şi Sânge al Domnului Iisus Hristos.
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2010 Crăciun

† Macarie,
Din harul lui Dumnezeu Episcop al românilor 
ortodocşi din Europa de Nord, Preacucernicu-
lui cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiţilor 
credincioşi, sfântă îmbrăţişare pascală şi sa-
lutul binecuvântat ,,Hristos a înviat!’’

Preacucernicului cler, Preacuviosului cin mo-
nahal şi iubiţilor credincioşi, sfântă binecu-
vântare de Crăciun şi caldă îmbrăţişare

Iubiţi fraţi întru Hristos,
Cel Născut în ieslea Betleemului,
Vin şi de această dată către dumneavoa-

stră, prin cuvânt sărbătoresc, la ceas de litur-
ghie şi colindă, când noi, oamenii, petrecem 
împreună cu îngerii marea minune de care 
se cuvine să ne bucurăm neîncetat: Dum-
nezeu vine la noi şi omul merge la Dumne-
zeu, Dumnezeu se înomeneşte şi omul se 
îndumnezeieşte. „Veniţi să sărbătorim! Veniţi 
să prăznuim! – ne îndeamnă Sfântul Ioan 
Gură de Aur în omilia sa rostită la acest sfânt 
praznic – Astăzi legătura cea veche s-a dezle-
gat, diavolul s-a ruşinat, dracii au fugit, moar-
tea s-a zdrobit, raiul s-a deschis, blestemul s-a 
pierdut, păcatul s-a alungat, înşelăciunea s-a 
izgonit, adevărul a venit, credinţa pretutin-
deni s-a răspândit şi s-a lăţit. Vieţuirea celor 
de sus pe pământ s-a sădit, îngerii cu oamenii 
împreună vieţuiesc, oamenii cu îngerii fără 
de teamă vorbesc. Pentru că Dumnezeu pe 
pământ a venit şi omul în cer s-a suit”5.

În amărăciunea noastră din cauza neajun-
surilor, dar şi din pricina risipirilor noastre 
prin lume, pierdem de multe ori din vedere 
miezul minunii care ne-a luminat tuturor 
copilăria şi care ne înnoieşte viaţa: Dumne-
zeu intră în rostul nostru, în casa noastră, în 

5 Sfântul Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători 
împărăteşti şi cuvântări de laudă la Sinţi, Editura In-

stitutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 2006, p. 29.

inima noastră, în gândul nostru, în irul nos-
tru de sulare. Ni se face Emanuel, prin Prun-
cul aşezat în ieslea de lut din peştera Bet-
leemului, pe iarba uscată, între bou şi asin: 
„Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească 
ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care 
zice: «Iată, Fecioara va avea în pântece şi va 
naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, 
care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu»” 
(Matei 1,22–23). Dumnezeu este cu noi! Mai 
rămâne ca şi noi să im împreună cu El! 

Darul cel mare şi sfânt pe care l-am pri-
mit noi toţi şi pe care, din păcate, nu ştim de 
cele mai multe ori să-l preţuim la adevărata 
sa valoare este darul vieţii, faptul de a i fost 
născuţi. Şi când vorbim despre acest dar, să 
nu-L pierdem nici o clipă din vedere pe Cel 
înfăţişat în icoană, pe Cel Născut şi aşezat 
în iesle. Adică pe Cel Care are parte de două 
naşteri: o naştere veşnică din Tatăl şi o 
naştere istorică din Fecioara Maria. O naştere 
negrăită din Tatăl fără de mamă şi o naştere 
minunată din mamă fără de tată. „Căci Logo-
sul Tatălui S-a făcut trup în chip neschimbat 
de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi mij-
locitor între Dumnezeu şi om este Cel singur 
Iubitor de oameni”, după cum minunat ne 
învaţă Sfântul Ioan Damaschin6. 

Cele două naşteri sunt două taine care-şi 
corespund ca două minuni care se oglindesc 
una în cealaltă. „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi 
Te-am născut” (Psalmul 2,7) şi „Naşterea 
lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama 
Lui, iind logodită cu Iosif, fără să i fost ei 
înainte împreună, s-a alat având în pântece 
de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept 
iind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase 
în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul 
Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, 
iul lui David, nu te teme a lua pe Maria, lo-
godnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de 
la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema 

6 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la sărbători 
împărăteşti, la sărbători ale Maicii Domnului şi la 
Sinţi, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodo-

xă, Bucureşti, 2010, p. 22
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numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul 
Său de păcatele sale” (Matei 1,18–21).

Şi mă refer tot la două naşteri şi în ceea 
ce ne priveşte: ne naştem iecare din pân-
tecele maicii noastre cu o naştere istorică 
şi renaştem din pântecele Maicii Biserici 
cu o naştere eternă. Ne naştem mai întâi 
trupeşte, din părinţii noştri, şi renaştem 
duhovniceşte, „din apă şi din Duh”, în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Locurile acestor 
minuni care ne privesc sunt pântecele şi 
cristelniţa. Naşterea de prunci este, aşadar, 
o bucurie, o binecuvântare. Despre naşterea 
Sfântului Prooroc Ioan, Înaintemergătorul 
şi Botezătorul lui Hristos, Arhanghelul Ga-
vriil a vestit tatălui său Zaharia la templu: 
„Şi bucurie şi veselie vei avea şi de naşterea 
lui mulţi se vor bucura” (Luca 1,14). Despre 
un singur om, despre Iuda Iscarioteanul cel 
care L-a trădat, a spus Domnul că „Bine era 
de omul acela dacă nu s-ar i născut” (Marcu 
14,21). 

Dialogul nocturn al lui Iisus cu Nicodim ne 
dezvăluie măreţia Tainei Botezului, a naşterii 
noastre din Duhul: „Iar Nicodim a zis către 
El: Cum poate omul să se nască, iind bătrân? 
Oare, poate să intre a doua oară în pântecele 
mamei sale şi să se nască? Iisus a răspuns: 
Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte 
cineva din apă şi din Duh, nu va putea să int-
re în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut 
din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, 
duh este” (Ioan 3,4–6). Faptul omului de a 
se i născut nu este, aşadar, un inconve-
nient, ci un imens dar, o slavă, un imn, un 
poem, un colind. De dragul lui Dumnezeu, 
de dragul părinţilor şi al fraţilor noştri întru 
praznicul vieţii. Cu atât mai mult cu cât, ne 
naştem din părinţi creştini şi ne naştem spre 
sinţire. Taina Sfântului Botez este miraco-
lul renaşterii care ne transigurează viaţa în 
sărbătoare perpetuă.

Iubiţii mei ii suleteşti,
Despre această lucrare sfântă grăieşte 

şi colindul străvechi de acasă, în limba lui 
arhaică şi înţeleaptă: 

„Ce curţi îs aistea curţi, 
Florile dalbe
De mândre, de minunate
De pomuţi înconjurate?
Dar sub umbra pomilor
Şede Doamna curţilor, 
Cu ochi negri sub umbrari
Mânuri dalbe-n buzunari.
Da’ plecaţi-vă, vârfuri, 
Să rupă Doamna struţuri, 
Că mâini, pe prânzul mare, 
Doamna-a i nănaşă mare:
Pe cei mici i-a boteza,
Pe cei mari i-a cununa,
Pe cei bătrâni i-a-ngropa.
Pruncul Doamnei cel mai mic,
El în pom s-o suit,
Două crengi a dejdinat,
Una-i viţa vinului,
Una-i roada grâului,
Una-i viţa de la vie,
Una-i roada de la grâie”7.

Din Pomul Vieţii, prin Euharistie, Biserica 
primeşte de la copiii săi din roada vinului şi 
a grâului spre a-i însoţi pe ceilalţi cu Viaţa, 
prin Botez şi Cununie. Anticipez prin acest 
colind şi prin tâlcuirea lui duhovnicească 
tema catehetică a anului viitor. Sfântul 
Sinod al Bisericii noastre, la iniţiativa Prea-
fericitului Părinte Patriarh Daniel, a procla-
mat anul mântuirii 2011 – „Anul omagial al 
Sfântului Botez şi al Sintei Cununii în Pat-
riarhia Română”. Înţelegând legătura dintre 
cele două Sinte Taine şi regăsind roadele şi 
importanţa lor în viaţa de zi cu zi, ajungem 
să preţuim identitatea noastră în Hristos, 
comuniunea dintre persoane şi comuniunea 
cu Dumnezeu.

În Familie, Dumnezeu a rânduit trăirea bu-
curiei naşterii de prunci, bucuria lui Dumnezeu 
ca împărtăşire a darului vieţii. Această bucu-
rie trebuie să se regăsească în familia creştină, 

7 Macarie Marius-Dan Drăgoi, Ler Sfântă Mărie. 
Colinde de pe văile Ţibleşului, Editura Renaşterea, 
Cluj-Napoca, 2005, p. 198.
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responsabilă şi iubitoare, care păstrează în 
această lume alată în permanentă mişcare, 
valorile autentice, tradiţionale, pentru dobân-
direa fericirii pe care nici timpul şi nici lumea 
nu ne-o pot risipi.

Şi aceste Sinte Sărbători ne oferă prilejul 
să conştientizăm darurile şi bucuriile zilnice 
pe care ni le dăruieşte Dumnezeu. Un mare 
dar pe care adesea îl neglijăm, pentru că în 
graba vieţii nu îi mai acordăm atenţie, este 
acela al familiei. Grijile cotidiene şi robia 
societăţii de consum relativizează constant 
valorile familiale, care ar trebui să ie factor 
de stabilitate şi de coeziune socială. Nihilis-
mul, criza de identitate, libertinajul moral 
şi goana după împlinirea unor false nevoi, 
reprezintă numai câteva din pericolele care 
distrug frumuseţea familiei creştine. Drama 
societăţilor occidentale o trăim şi noi, cei 
alaţi în această parte a Europei, prin aceea 
că, din nefericire, tot mai multe familii se 
destramă, iar oamenii nu mai trăiesc sub 
semnul binecuvântării lui Dumnezeu, ci sub 
impulsul senzualităţii, în detrimentul împli-
nirii autentice a omului, care nu este doar 
trup, ci şi sulet.

Pentru noi, românii, familia este o 
instituţie sfântă care ne-a ajutat să ne 
păstrăm identitatea peste veacuri. Vieţuind 
departe de ţară, în aceste ţinuturi scandina-
ve, familia trebuie să reprezinte primul loc 
al manifestării dragostei lui Dumnezeu şi al 
revărsării darurilor Sale pentru noi. Familia 
este locul în care Comuniunea Euharistică 
se continuă într-o comuniune suletească 
perpetuă. Comuniunea familiei mici din casa 
iecăruia şi a familiei mari, a familiei de fami-
lii, care este parohia sau comunitatea locală a 
celor botezaţi, ne întăreşte în credinţă şi ne 
păzeşte de ispita însingurării.

Vă îndemnăm să vă bucuraţi de famili-
ile dumneavoastră în iecare zi a vieţii şi, 
cu atât mai mult, în acest an calendaristic 
în care familia este în centrul rugăciunilor 
noastre! Vă îndemnăm deopotrivă să iţi 
misionari cu timp şi fără timp, învăţându-i 
pe cei din preajma dumneavoastră, prin pu-

terea exemplului, să îşi sinţească viaţa în 
Hristos şi în Biserică! Fără această unire în 
Dumnezeu, se instalează libertinajul, care 
îl face pe om să se însingureze în egoismul 
satisfacţiilor mărunte şi îl îndepărtează 
de tot ceea ce este sfânt. Vă îndemnăm să 
vă rugaţi împreună cu copiii sau părinţii 
dumneavoastră! Vă îndemnăm să îi cercetaţi 
pe cei care, în însingurarea vieţii, simt că fa-
milia i-a uitat, arătându-le că marea familie 
a Bisericii creştine nu i-a alungat din centrul 
preocupărilor ei!

Vieţuind pe meleagurile nordice ale Eu-
ropei, ducem cu noi dorul de Împărăţia lui 
Dumnezeu, dar în acelaşi timp şi dorul de 
casa părintească, de locul nostru natal, de 
România. Dorul de cer şi dorul de ţară. Con-
tinuând tradiţia începută în anul 2009 cu 
pelerinajul din Constantinopol şi Capado-
cia, pe urmele Sfântului Vasile cel Mare şi a 
celorlalţi Sinţi Capadocieni, urmată apoi în 
anul 2010, Anul omagial al Crezului Ortodox 
şi al Autocefaliei româneşti, de pelerinajul în 
Ţara Sfântă, unde ne-am întărit în credinţă 
la locurile în care Hristos a lucrat mântuirea 
noastră, în anul 2011 dorim să pornim într-
un pelerinaj al regăsirii propriilor noastre 
rădăcini, la obârşiile noastre româneşti. Mulţi 
 dintre românii aşezaţi în nordul Europei încă 
se întăresc suleteşte prin legăturile pe care 
le păstrează cu casa părintească şi cu locurile 
natale. De aceea ne dorim ca în acest an să fa-
cem un pelerinaj de sulet prin locurile sinte 
din România, urmând paşii pelerinilor care 
au căutat binecuvântare şi ajutor la sinţii ne-
amului nostru, dăruiţi nouă de Dumnezeu.

Mă rog stăruitor ca „Hristos să Se nască 
în inimile tuturor!” şi vă doresc ca şi acest an 
2011 să vă ie tuturor un an de har şi de mân-
tuire, plin de roadele bunătăţii şi dragostei, 
un an binecuvântat! 

Cu îmbrăţişare sfântă, al vostru arhipăstor 
şi rugător către Domnul,

† Macarie,
Episcopul Europei de Nord
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2009 Paște

† Macarie,
Din harul lui Dumnezeu Episcop al românilor 
ortodocşi din Europa de Nord, Preacucernicu-
lui cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiţilor 
credincioşi, sfântă îmbrăţişare de Paşte şi ur-
area ca  «Lumina lui Hristos Cel Înviat să lumi-
neze tuturor!»

Iubiţi fraţi întru Hristos Domnul,
Hristos a înviat!

Cu inima plină de bucurie sfântă, vin şi 
de această dată, prin cuvânt, la voi toţi, ca 
arhipăstor, să sărbătorim împreună pentru 
prima oară Paştele, aşa cum am moştenit 
de la Sinţii Apostoli şi de la Sinţii Părinţi 
ai Bisericii, aşa cum am primit de la moşii şi 
strămoşii noştri, cu bunăcuviinţa prăznuirii. 
Ne-am primenit suletul şi casa, am făcut 
împreună acest pelerinaj al Postului, iar acum 
a venit ziua cea mare în care ne bucurăm de 
Domnul strălucirilor de sus, de Cel Care ne-a 
îmbrăcat pe toţi cei botezaţi în lumina slavei 
Sale. La Liturghia de Paşti suntem aseme-
nea ucenicilor Săi, în foişorul Cinei de Taină, 
bucurându-ne de Domnul Care vine mereu la 
noi prin uşile încuiate ale istoriei, oferindu-
ne tuturor hrana şi pacea veşniciei! Oriunde-
am i în lumea aceasta, să nu ne lipsim de 
Liturghia Paştilor, care ne înnoieşte pecetea 
de lumină dumnezeiască a Botezului, izvor-
ul adevăratei omenii a omului înrădăcinat în 
Dumnezeu! 

Cu lumânarea de Înviere întinsă către 
lumânările voastre, îndemnându-vă «Veniţi de 
luaţi lumină!», vă reamintesc că în toată vremea 
Postului Mare aţi fost binecuvântaţi ca popor 
al lui Dumnezeu la Liturghia mai-înainte-
sinţitelor-daruri cu lumânarea cea pusă în 
sfeşnic prin cuvintele sinte: «Lumina lui Hris-
tos luminează tuturor!». În Săptămâna Mare a 
Sintelor Pătimiri ale Domnului am văzut cum 
Hristos-Lumina a fost pus în sfeşnicul Crucii ca 
să lumineze tuturor. Aprinderea lumânărilor 

pascale ne arată pe noi înşine primind lumină 
din Lumina lui Hristos. Cu această lumină 
aprinsă şi ocrotită în căuşul palmei, cei de 
odinioară, strămoşii noştri, mergeau de la 
biserică acasă şi însemnau cu ea grinda de sus 
a locuinţei lor. Cu alte cuvinte, tot rostul omu-
lui era pătruns de lumina Învierii. De la leagăn 
până la mormânt, calea omului este însoţită 
şi luminată de lumina lui Hristos: o lumâna-
re este aprinsă la Botez şi, binecuvântată de 
preot, este dată în mâna naşului, în vreme ce 
se cântă: «Dă-mi mie haină luminoasă, Cel ce Te 
îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, mult milos-
tive Hristoase, Dumnezeul nostru»1. Tot câte o 
lumânare stă la Cununie alături de miri, iar 
odinioară naşii de Botez sau urmaşii lor erau 
cei care erau îndatoraţi să o ţină pentru miri, 
arătând că această lumină este elementul de 
permanenţă din viaţa omului şi ne luminează 
căile veşniciei, precum şi lumânarea de pri-
veghi şi pomenire, aşezată în colac sau în 
colivă, care are aceeaşi semniicaţie.

Aceasta este credinţa noastră întruchipată 
în simbolul lumânării de Paşti, care ia atâtea 
chipuri rituale în decursul vieţii omului şi 
chiar după moartea sa. Vă îndemn din toată 
inima şi tinereţea mea să nu vă despărţiţi 
niciodată de această credinţă, căci omul fără 
credinţă, vorba unui înţelept din vechime, e 
ca un car fără jug, adică nu poate înainta în 
viaţă, nu poate spori ca om. 

Evangheliile mărturisesc despre credinţă 
că poate să mute şi munţii din loc, iar Hris-
tos Domnul, în preajma mormântului prie-
tenului Său Lazăr, spune cu claritate: «Eu 
sunt învierea şi viaţa; cel care crede în Mine, 
chiar dacă va muri, va trăi» (Ioan 11,25). 
Fără Înviere, aşa după cum ne încredinţează 
Sfântul Apostol Pavel, cel căruia i s-a arătat 
Hristos Cel Înviat şi proslăvit pe drumul 
Damascului, «zadarnică este propovăduirea 
noastră, zadarnică şi credinţa voastră» (I Co-
rinteni 15, 14). Sfântul Pavel căuta un ca-
davru şi s-a întâlnit cu un trup de lumină. 

1 Slujba Sfântului Botez, Aghiasmatar, Bucureşti, 
2002, p. 42.
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Căuta trupul mort al lui Iisus şi a dat de un 
trup de slavă. 

Lumea noastră din ce în ce mai desacrali-
zată trebuie să facă experienţa trecerii de 
la civilizaţia morţii şi a crizelor succesive 
la plinătatea vieţii în Hristos, iar această 
experienţă pascală nu o putem dobândi decât 
în Euharistie. Lumina vieţii arvunite în Euha-
ristie străluceşte în noi în ambianţa solemnă 
a prăznuirii pascale din iecare an şi din ie-
care duminică şi sărbătoare. Prin experienţa 
cuminecării, noi devenim martori ai Învierii în 
trupurile noastre, lumânări care ard cu lumina 
Învierii, conirmări ale adevărului mormântu-
lui gol, concretizări existenţiale ale Scriptu-
rilor. De aici decurge insistenţa imnograilor 
Bisericii de a elimina orice îndoială referitoare 
la Înviere, despre care au dat mărturie soldaţii 
romani, iar toate cele săvârşite de Hristos 
Domnul capătă o coerenţă pascală şi se cer 
privite în lumina Învierii: 

«O, fariseilor vrăjmaşi, de nu ne credeţi pe 
noi, întrebaţi pe ostaşii voştri: ce au pătimit 
ei? Cine a răsturnat cu mâinile piatra mor-
mântului? Cine este Cel ce a uscat smochi-
nul? Cine este Cel ce a vindecat mâna cea 
uscată? Cine este Cel ce a săturat mulţimile 
în pustie? Fără numai Hristos Dumnezeu, 
Cel ce a sculat pe cei morţi.

Cine este Cel care a dat vedere orbilor şi pe le-
proşi a curăţit, pe şchiopi a îndreptat şi a umblat 
pe mare ca pe uscat, fără să se ude? Fără numai 
Hristos Dumnezeu, Cel ce a sculat pe cei morţi.

 Cine este Cel ce a sculat din mormânt pe cel 
mort de patru zile şi pe iul văduvei? Cine este 
Cel ce a întărit, ca un Dumnezeu, pe slăbănogul 
ce era în pat? Fără numai Hristos Dumnezeu, 
Cel ce a sculat pe cei morţi.

Strigă piatra aceasta, glăsuiesc peceţile pe 
care voi punându-le, aţi aşezat străjeri să pă-
zească mormântul: Cu adevărat a înviat Hris-
tos şi viază în veci! Cu adevărat a înviat Hristos, 
iadul a fost prădat, şarpele a fost zdrobit, Adam 
a fost izbăvit, cei de jos au fost mântuiţi»2.

2 Utrenia din Duminica Mironosiţelor, Cânta-
rea a 8-a , Penticostar,  1999, p 104.

Iubiţii mei ii suleteşti,
La Crăciun vă aduceam aminte prin-

tr-o veche colindă cum sărbătoreau cei de 
odinioară, trezindu-se de cu zori să întâm-
pine pe Domnul, poftiţi de Maica Domnu-
lui, chemaţi de preotul lui Hristos prin zvon 
de clopot să vină la biserică, Betleemul şi 
Ierusalimul duhovnicesc al credincioşilor, 
ca să participe ei înşişi în chip tainic la mi-
nunea minunilor: înomenirea lui Dumnezeu 
şi îndumnezeirea oamenilor, pogorârea lui 
Dumnezeu pe pământ şi urcarea oamenilor 
în cer, deschiderea raiului şi înfruptarea oa-
menilor din pomul vieţii, omorârea morţii, 
prădarea iadului şi triumful vieţii. 

Cu acelaşi gând sfânt trag clopotul şi pen-
tru această Liturghie de Paşti, pentru toţi 
preoţii şi credincioşii noştri din Europa de 
Nord, îndemnat de Maica Domnului, de Sfân-
tul Ioan Gură de Aur prin cuvintele omiliei 
sale catehetice din această noapte luminată, 
de Sfântul Vasile cel Mare şi de toţi Sinţii 
Capadocieni pe care în acest an închinat lor 
îi cinstim în mod deosebit şi prin pelerinajul 
pe care îl organizăm, la sfârşitul lunii mai, 
alături de numeroşii pelerini din Patriarhia 
Română, avându-l în frunte pe Preafericitul 
nostru Părinte Patriarh Daniel. 

Vă poftesc acum pe toţi la ospăţul 
credinţei, la cuminecarea cu Sintele Taine 
ale Trupului şi Sângelui Domnului, şi, prin 
aceasta, la Paştele Bisericii, ca pelerini ai 
Învierii pe drumul Emausului, hrănindu-ne 
necontenit cu merindea şi leacul  nemuririi. 
Mi-l iau în ajutor pe poetul pascal al româ-
nilor, pe Ioan Alexandru cel din Translivania 
mea natală, ca să vă binevestesc bucuria mea 
întru Domnul pentru voi toţi ca ii ai Învi-
erii :

«Că iecare om ce-mi iese-n cale
Nu am ceva mai uriaş să-i spun
Decât să-i hohotesc în osanale
Că şi el de-nviere-i bun

Să-l îngrozesc o clipă să audă
Ce tot sugrumă-n el şi-a tot ucis
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Şi-n lacrimile milei când asudă 
Să-l ştiu ajuns în prag de paradis

Şi liberat să-l ştiu că nu se-ntoarce
Că de moarte fost-a isbăvit
C-a început în lăcări să se-mbarce
Pe nava cu catargul răstignit»3.

Pentru noi, iecare biserică este un loc în 
care trăim încredinţarea că şi noi suntem 
buni de înviere şi că ne-am îmbarcat pe cora-
bia mântuitoare care are drept catarg Crucea 
Domnului, îndreptată înspre Răsăritul Cel 
de sus. Poate că tocmai aceste răstimpuri de 
criză lumească, ne vor ajuta să descoperim 
mai profund adevărul şi frumuseţea vieţii 
în Hristos şi în Biserică. «La ce bun cultura, 
ştiinţa şi progresul tehnic, fără credinţa în 
Înviere?»4, se întreba, pe bună dreptate, un 
teolog contemporan, contemplând Icoana 
Pogorârii lui Hristos la iad ca Mire al Biseri-
cii, iar unul dintre marii noştri poeţi creştini, 
Daniel Turcea, avea să exclame într-unul din 
poemele lui pascale: «Lumea nu are decât o 
singură justiicare-Învierea!»5. Viaţa mai bună 
şi mai intensă pe care o căutăm este viaţa 
cea înviată şi ea se descoperă şi se dăruieşte 
celor credincioşi din Potirul Bisericii şi se va 

3 Ioan Alexandru, Învierea, în  Imnele Iubirii,  
Bucureşti, 1994, p. 185.

4 Michel Quenot, Înviere şi Icoană, trad. rom. Pr. dr. 
Vasile Răducă, Bucureşti, 1999, p. 294.

5 Daniel Turcea, Fragment din Învierea, poezie 
postumă.

dezvălui desăvârşit în ziua veacului viitor, 
aşa cum cerem şi mărturisim mereu la Litur-
ghie: «O, Paştile cele mari şi preasinţite, Hris-
toase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumne-
zeu şi Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu 
Tine, mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a 
Împărăţiei Tale!»6.

Să ne întemeiem viaţa pe credinţa şi pe 
experienţa Învierii căci toate prăznuirile 
Paştilor sunt sărbători anticipate ale învi-
erii tuturor. Cu această credinţă îi însoţim 
pe cei dragi la morminte, cu această credinţă 
aşezăm în noaptea de Paşti lumânări aprinse 
pe mormintele lor, cu această credinţă mai 
există pe alocuri obiceiul vechi de a ciocni 
primele ouă roşii deasupra mormintelor în-
luminate. 

Cu inima îmbucurată de această credinţă, 
vă urez ca tot rostul vieţii dumneavoastră să 
ie pătruns de lumina Învierii Domnului, iar 
sfânta sărbătoare să vă ie prilej de bucurie 
deplină!

Hristos a înviat!

Vă cuprinde în îmbrăţişare sfântă, cu bineţele 
Paştilor, al vostru arhipăstor, de tot binele voi-
tor şi pururea rugător către Domnul, 

† Macarie,
Episcopul Europei de Nord

6 Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Liturghier,  
Bucureşti, 2008, p. 186.
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2009 Crăciun

† Macarie,
Din harul lui Dumnezeu Episcop al românilor 
ortodocşi din Europa de Nord, Preacucernicu-
lui cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiţilor 
credincioşi, sfântă îmbrăţişare de Crăciun şi 
binecuvântarea „Lumina lui Hristos luminează 
tuturor!“

Iubiţii meiii suleteşti,
Cu bucurie vin şi de această dată prin cu-

vânt pastoral să prăznuim împreună Crăciunul 
cu toată buna cuviinţă, împărtăşindu-ne 
împreună din lumina cea dumnezeiască a 
sărbătorii, care cuprinde în miezul ei nimic 
mai puţin decât întâlnirea noastră cu Dum-
nezeu, Cel Care se face Om pentru noi, de 
dragul nostru şi spre folosul nostru. Este 
întâlnirea pe care ne-o dă Dumnezeu de ie-
care dată la Dumnezeiasca Liturghie dar şi la 
liturghia vieţii de zi cu zi, în iecare răsărit 
de soare, în iecare ir de respiraţie şi bătaie a 
inimii noastre.

Sărbătoarea Crăciunului ne face părtaşi mai 
mult luminii Cuvântului venit în lume să ne 
lumineze desăvârşit asupra menirii noastre de 
oameni. Dumnezeu este Lumină din Lumină 
şi a venit făcând din irea omenească sfeşnicul 
luminii dumnezeieşti, aducând lumina în suf-
letul oamenilor din toate timpurile şi locuri-
le, aşa cum minunat ne învaţă Sfântul Ioan 
Evanghelistul: „La început era Cuvântul şi Cu-
vântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cu-
vântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. 
Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a 
făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţa şi viaţa 
era lumina oamenilor. Şi lumina luminează 
în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o. 
(...). Cuvântul era Lumina cea adevărată care 
lumineazăpe tot omul care vine în lume. În 
lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea 
nu L-a cunoscut. „(Ioan I,1–5,9–10). 

Atracţia şi încremenirea omului în 
lume provoacă refuzul luminii, răceala şi 
indiferenţa în faţa Celui Care este Lumina. 

Această cumplită realitate şi uriaşă tristeţe 
ne-o transmit aceste cuvinte ale Evanghelis-
tului: „Întru ale Sale a venit, dar ai Săi adică 
noi, oamenii – nu L-au primit“ (Ioan I,11), 
dar care continuă, ridicându-ne întru bucuria 
proslăvirii survenite prin credinţă: „Şi celor 
câţi L-au primit, care cred în numele Lui, 
le-a dat putere să se facă ii ai lui Dumnezeu, 
care nu din sânge, nici din poftă trupească, 
nici din poftă bărbătească, ci de la Dumne-
zeu s-au născut“ (Ioan I,12–13). Primirea lui 
Dumnezeu şi participarea oamenilor la acest 
miracol presupune o renaştere, o reînnoire 
în lumină, o naştere de sus, o împărtăşire 
a oamenilor de slava lui Dumnezeu, din 
plinătatea Lui: „Şi Cuvântul s-a făcut trup şi 
s-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, 
slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har 
şi de adevăr (...) Şi din plinătatea Lui noi toţi 
am luat şi har peste har“ (Ioan I,14–16). Acest 
miracol al renaşterii este pentru noi toţi Tai-
na Sfântului Botez care ne transigurează 
viaţa în sărbătoare perpetuă.

Sfântul Grigorie Teologul pe care Biserica 
noastră l-a omagiat, dimpreună cu Sfântul 
Vasile cel Mare şi cu ceilalţi Sinţi Capadoci-
eni, în chip special în acest an, ne îndeamnă 
în omilia sa la Naşterea Domnului ca să ne 
veselim cu bucurie şi cu cutremur iindcă 
prin întruparea lui Hristos se risipeşte în-
tunericul şi se arată iarăşi lumina: „Hristos 
este în trup; veseliţi-vă cu bucurie şi cu cutr-
emur! (...) Se risipeşte întunericul şi din nou 
se arată lumina. Din nou se pedepseşte Egip-
tul cu întuneric, iar Israel în stâlp de foc este 
luminat. Poporul care şedea în întunericul 
necunoştinţei să vadă acum lumina cea mare 
a cunoştinţei“1.

Noi trăim aici în ţara soarelui-apune şi 
ştim din proprie experienţă cât de mare este 

1 Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt la Naşterea cea 
după trup a Mântu itorului Iisus Hristos, in volumul 
Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt la Naşte rea Mân-
tuitorului Iisus Hristos, Cuvânt la Sintele Paşt i, Pa-
negiri c (cuvânt de laudă) la Sfân tul Vasile celMare, 
Editura Institutului Biblic ş i de Misiune Ortodoxă , 
Bucure şti, 2009 , p. 7.
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dorul de lumină într-un tărâm mai puţin 
desfătat de lumină în această perioadă a anu-
lui. Majoritatea celor care ne-au vizitat au 
rămas impresionaţi de obiceiul străvechi care 
există aici de a ţine după înserare un felinar 
aprins la fereastră. E ca şi cum ar i aşteptat 
necontenit cineva, un oaspete drag. Oare nu 
este acest oaspete îndelung aşteptat Hristos 
Însuşi, Lumina cea adevărată? Tot pe El Îl 
aşteptau şi părinţii şi moşii noştri în noap-
tea din ajunul Crăciunului, întâmpinând 
colindătorii Lui, aprinzând sfeşnicul şi can-
dela, pregătind masa cu darurile rituale, ca 
să-i omenească, aşa cum arată o colindă din 
satul meu natal din Ardeal:

„De ieşi, gazdă,până-nprag,
Să te colindăm cu drag;
Intră gazdă iară-n casă
Şi-aprindefeşnicu-n masă.
Că-ţi intră Hristos în cas ă
Mândr ă-i sara lui Crăciun“.2

Aşa învăţăm de la Sinţii Părinţi ai Bise-
ricii de la care moştenim Crezul nostru Or-
todox: Dumnezeu este Lumină din Lumină 
şi întru Lumina Lui vom vedea Lumina. Iată, 
pentru a sublinia importanţa Crezului în 
viaţa Bisericii şi a credincioşilor, la iniţiativa 
Preafericitului nostru Părinte Patriarh Dani-
el, Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodo-
xe Române a proclamat anul 2010 ca „Anul 
omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefa-
liei româneşti“, în contextul aniversării în 
anul 2010 a 1685 de ani de la primul Sinod 
Ecumenic de la Niceea (325) şi a 125 de ani 
de la recunoaşterea oicială a autocefaliei Bi-
sericii Ortodoxe Române (1885).

Iubiţi credincioşi,
Sărbătorile Crăciunului şi  Bobotezei sunt 

prilejuri de primenire şi înnoire duhovni-

2 Macarie (Marius-Dan) Drăgoi, LeI‘Sfânta Marie. 
Colinde de pe Vaile Ţibleşului, Colinda nr. 9 din satul
Spennezeu, ju d. Bis tr iţa -Năsă u d , Editura 
Renaşterea , Cluj-Napoca , 2005, p. 151.

cească, de tezaurizare a luminii lui Dumne-
zeu în casa suletului nostru, momente de 
bucurie veşnică pe care nimeni nu le poate 
lua de la noi. Toţi credincioşii noştri din Eu-
ropa de Nord să poftească la ospăţul Vieţii 
în Betleemul bisericii! De obicei , în iecare 
iridă în care preotul pregăteşte tainic daruri-
le de pâine şi vin, în aşa-numitul proscomidi-
ar din latura de nord a altarului euharistic, se 
ală reprezentată iconograie Naşterea Dom-
nului, în sensul în care Pâinea pogorâtă din 
cer în iesle se oferă ca hrană pentru potolirea 
foamei de Dumnezeu a tuturor popoarelor.

Am avut un an binecuvântat, în care s-au 
înmulţit comunităţile noastre şi locurile în 
care se slujeşte Dumnezeiasca Liturghie, 
s-au organizat pelerinaje pe urmele Sinţilor 
din Capadocia, dar şi ale Sinţilor Nordului. 
Credem că una dintre datoriile noastre aici 
este aceea de a redescoperi Sinţii care s-au 
nevoit pentru Hristos în aceste ţinuturi nor-
dice şi de a mijloci această regăsire a lor şi 
pentru compatrioţii lor. Vă spuneam şi cu un 
an în urmă că nu avem catedrale cu clopo-
te măreţe, dar că inimile noastre ale tuturor 
trebuie să bată astăzi ca un clopot adevărat, 
în armonia credinţei care ne cheamă la bu-
curia revărsată din cer pe pământ , aşa cum 
păstorii de odinioară, care privegheau în 
câmpul Betleemului, au fost chemaţi de către 
îngeri.

Imnele sărbătorii ne îndeamnă de a pri-
mi bucuria vestită de îngeri păstorilor, de 
împreună-închinare cu magii, de împre-
unăproslăvire cu păstorii şi de împreună-
tresăltare cu îngerii: „Astăzi Fecioara naşte 
pe Făcătorul a toate; peştera aduce Edenul 
şi steaua vesteşte pe Hristos, Soarele celor 
din întuneric. Cu daruri magii s-au închinat, 
luminaţi iind prin credinţă şi păstorii au 
văzut minunea, iar îngerii cântau şi ziceau: 
slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu (...)“ 3.

3 Stihira Stihoa vnei de la Vecemia Praznicului 
Naşterii Domnului , Mineiul pe decembrie, Editura 
Institutului Biblic ş i de Misiune Ortodoxă , Bucure 
şti , 2005, p. 435.
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Maica Luminii, cea care a născut mai 
presus de cuvânt pe Cuvântul lui Dumnezeu, 
să mijlocească această naştere duhovniceascăa 
lui Hristos şi în inimile noastre ale tuturor, 
să vă dea sporirea şi aprofundarea credinţei 
în feluritele împrejurări ale vieţii de zi cu zi. 
Mă alătur şi eu colindătorilor, intrându-vă în 
casa în care aţi aprins sfeşnicul de lumină al 
credinţei, agrăindu-vă colinda veche de acasă:

„Colo-n sus, la răsărit,
Ziurel de ziuă,
Mândră zare s-o zărit.
Da nu-i zare de lumină
Dumnezău cu cartea-n mână,
Tăt citeşte şi cuvântă
Că amu naşteMaica Sfântă.
Naştepe DomnulHristos,
Care de la iad ne-a scos;

Din muncile iadului,
Din văpaiafocului“ 4

În această zarişte de lumină a sărbătorilor, 
vă purtăm pe toţi în rugăciune şi în grijă 
sfântă, şi vă urăm tuturor ca acestea să vă ie 
prilej de sinţire, fericire şi împlinire, cu toţi 
cei dragi, de mai aproape sau mai de depar-
te! Să petreceţi în bucurie şi pace Crăciunul, 
Anul Nou şi Boboteaza !

Cu îmbrăţişare sfântă, al vostru arhipăstor 
şi rugător către Domnul,

† Macarie,
Episcopul Europei de Nord

4 Macarie Drăgoi, op. cit, Colinda nr. 32 1 din satul 
Perişor, jud. Bistriţa-Năsăud, pp. 358-359.

Cruce: gr. stavros, lat. crux

Crucea, unul din cele dintâi simboluri creştine reprezentând patima şi moartea 
prin răstignire a lui Iisus Hristos. Identiicată de la început ca «semnul Fiului omu-
lui» (Mt. 24, 30) şi «stindardul» Bisericii (Is. 5, 26), Crucea devine calea de a urma 
pe Iisus, Împăratul răstingnit (Mc. 8, 34-35). Toţi martirii mărturisesc prin viaţa 
lor că nu există experienţă a Împarăţiei lui Dumnezeu fara Cruce. Crucea este în 
tradiţia ortodoxă inseparabilă de Înviere. Învierea dă Apostolilor adevăratul sens 
al Crucii, adâncimea sacriiciului, dar şi măreţia iertării şi a iubirii divine. De aceea 
Crucea e o piatră de poticnire (skandalon) pentru necredincioşi. 
În pietatea ortodoxă, venerarea Crucii este nedesparţită de lauda Învierii.
«De asemenea trebuie să ne minunăm cum prin semnul cinstitei şi de viaţă 
făcătoarei Cruci, se izgonesc dracii şi felurite boli, lucru cu neputinţă tuturor. Şi 
cine poate număra laudele Crucii ? Iar simboarele acestui sfânt semn ni l-au pre-
dat Sinţii Părinţi, ca să stăm împotriva necredincioşilor şi ereticilor (…)» (Petru 
Damaschin, Învăţături duhovniceşti, în Filoc. rom, vol. 5, p. 189).

Deisis_18-19_2011_continut.indd   55 21.04.2011   22:38:04



Articole

56

Deisis  18–19/2011

Familia creştină – perspective 
 pastorale în timp de criză.

Criza familiei – criza „bisericii de acasă”

Faptul că, pe fundalul unor mutaţii etice la 
nivel social sau a unor fenomene de criză 
economică profundă, avem de-a face şi cu 
accentuarea unei crize a familiei, este evi-
dent. Oglindită statistic, la nivelul României, 
această criză poate i observată în menţinerea 
numărului crescut de avorturi (din păcate, 
pe primele locuri în statisticile mondiale, 
cu 576 avorturi la 1000 născuţi vii în anul 
2008, respectiv un procentaj de 37% rapor-
tat la numărul sarcinilor duse la capăt), în 
creşterea divorţurilor dar şi a violenţei în fa-
milie, în scăderea numărului de cununii şi bo-
tezuri. Tendinţa europeană merge în aceeaşi 
direcţie: se întemeiază mai puţine familii, se 
nasc mai puţini copii, numărul de „singles” 
creşte de la an la an. La aceste semnale de 
alarmă de ordin statistic se adaugă, cu o forţă 
mult mai dramatică, percepţia concretă, în 
pastoraţie, a eşecurilor în căsnicie, a familii-
lor de imigranţi sfâşiate interior, a cuplurilor 
care refuză intrarea pe drumul căsniciei, a ti-
nerilor dezorientaţi moral etc. 

Se vorbeşte prin urmare de o criză a fa-
miliei, înţelegând prin asta mai ales o criză 
a familiei tradiţionale. Discuţia în jurul ace-
stei mari teme poate i purtată la niveluri 
şi din perspective foarte diverse. De pildă, 
dacă tratăm problema din punct de vedere 
sociologic, o concluzie de inal va i aceea că 
transformarea „tipului tradiţional” de fami-
lie (care a rezistat, deşi puternic pervertit, 
şi în comunism) duce în mod iresc la „noi 
ti puri” de existenţă conjugală, la un plu-
ralism al formelor familiale, de la relaţiile 
temporare până la „parteneriatele matrimo-
niale” între persoanele de aceeleaşi sex (in-
clusiv cu posibilitatea legală, în multe state 
ale lumii, de a adopta copii). Privită din per-
spectiva teologiei şi a mărturisirii creştine, 

problema capătă alte dimensiuni: dacă 
preluăm deiniţia binecunoscută a Sf. Ioan 
Gură de Aur despre familie ca „biserică mică” 
(concepţie întâlnită deja la Clement Alex-
andrinul, care descrie familia drept casa lui 
Dumnezeu), atunci criza familiei creştine con-
temporane este deopotrivă o criză a Bisericii, a 
celei mai mici unităţi ecleziale care formează 
Trupul lui Hristos. 

Prima reacţie la îndemână este acuzarea 
factorilor exteriori care contribuie la „dezin-
tegrarea” sau „degradarea” vieţii de familie. 
O astfel de atitudine defensivă, epuizată în 
efortul de a arăta că vina o poartă „societatea 
postmodernă, secularizată” şi crizele de tot 
felul (economice, inanciare, sociale, mora-
le) poate să ne ajute în stabilirea istoricului 
aces tei boli, pe alocuri chiar în diagnosti-
carea ei, nu însă şi în găsirea unei terapii 
adecvate. Primul pas teologic spre o altfel de 
abor dare este de a ne asuma conştient pova-
ra pastorală şi duhovnicească a acestei crize 
şi de a înţelege că, dincolo de statistici şi re-
torici moraliste, criza familiei creştine este şi 
criza noastră. Ca membrii ai Bisericii nu pu-
tem vorbi despre aceste lucruri ca despre un 
fenomen impersonal, exterior: ele ne vizează 
pe noi pe toţi, chiar şi atunci când nu le trăim 
în mod nemijlocit, în sfera noastră privată. 

Pr. Dr. Ioan Moga
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Ce este „familia creştină”?

Al doilea pas ar putea consta în reîm-
prospătarea unei teologii a familiei. Ce 
înţelegem printr-o „familie creştină” şi cum 
se îniripează ea? În mentalitatea curentă, 
„familia tradiţională” este sinonimă cu cea 
„creştină”; într-adevăr multe elemente ale 
familiei tradiţionale (stabilitatea valorilor, 
numărul crescut de copii, educaţie ancorată 
moral-religios) au fost susţinute, de-a lun-
gul secolelor, de componenta creştină. Pe de 
altă parte, „familia modernă” – înţeleasă aici 
nu ca re-inventare ideologică a familiei, ci ca 
schimbarea inevitabilă a anumitor paradig-
me în ritmul de viaţă urban, în implicarea fe-
meii la nivel profesional, în explozia tehnic-
mediatică, în dislocarea geograică dintre 
diferitele generaţii şi, implicit, în creşterea 
factorului instituţional (creşe, grădiniţe) în 
educarea copiilor etc. – nu poate i privită 
din start ca iind incompatibilă cu „familia 
creştină”. Falsa dihotomie dintre tradiţional 
şi modern nu poate i pusă sub umbra teolo-
giei creştine despre familie. Există familii de 
coloratură creştină, musulmană sau atee, în 
care elementul „tradiţional” este redus la un 
tip greşit de autoritate exterioară şi pedago-
gie punitivă, aşa cum există familii „moder-
ne” cu o implicare creştină duhovnicească 
impresionantă. Suntem chemaţi să dăm 
răspunsuri de viaţă creştină la măsura tim-
pului nostru, ţinând cont de contextul social-
cultural în care familiile noastre trăiesc. Este 
evident însă faptul că, în timp ce pentru fami-
lia tradiţională creştină, ancorată într-un or-
ganism social stabil (cum era de pildă, satul), 
modelul şi traseul de viaţă era clar încadrat, o 
tânără familie creştină din ziua de azi poate 
avea diicultăţi enorme în a-şi deini valorile 
şi practicile în raport cu oferta covârşitoare 
de concepţii şi de programe de viaţă. 

Cu ce se deosebeşte până la urmă o fa-
milie creştină (în special: o familie creştin-
ortodoxă) de orice altă familie? Iubirea stă la 
baza oricărei familii, indiferent de concepţia 
de viaţă sau de orientarea religioasă. De-abia 

punerea acestei iubiri în legătură cu iubirea 
creatoare şi mântuitoare a Sintei Treimi, 
manifestată în Jertfa şi Învierea lui Hristos, 
precum şi în prezenţa sinţitoare a Sfântului 
Duh, deschide familia spre o dimensiune pe 
care am putea-o numi „creştină”. Mărturisirea 
credinţei în iubirea şi adevărul lui Hristos 
sunt strâns legate de conștiința apartenenţei 
la Trupul Său. Familia creştină este de necon-
ceput fără aceste două componente: o relaţie 
de mărturisire vie a Mântuitorului Hristos, 
prin care s-a revelat iubirea Sintei Treimi 
(aceasta având consecinţe directe în viziunea 
de viaţă şi în etică), precum şi o întemeiere 
sacramentală în Trupul eclezial al lui Hris-
tos. Pe scurt: o credinţă asumată şi prin tre-
zia raţiunii (ceea ce implică o anumită vizi-
une despre om şi lume) şi vieţuirea eclezială 
a acestei credinţe. 

Familia este o calitate, un drum, şi nu 
un dat. Familia creştină caută şi recunoaşte 
de-a lungul acestui drum prezenţa lui Hris-
tos. A te căsători „la biserică” şi a-ţi boteza 
copiii (care constituie deja un pas esenţial al 
mărturisirii, deşi adeseori insuicient relec-
tat) creează „clădirea sacramentală” a fami-
liei creştine, nu însă şi viaţa ei. Mulţi oameni 
apelează (încă) la cele două Sinte Taine doar 
pentru că aşa e datina, sau pentru că nu vor 
să se priveze de o „binecuvântare”. Lipsită de 
o implicare lăuntrică în sensul credinţei şi de 
articularea unei dimensiuni spiritual-eclezi-
ale a existenţei, viaţa de cuplu respectiv de 
familie reduce elementul creştin la un dat al 
societăţii. 

Asta nu înseamnă că asumarea conştientă 
în familie a unui drum creştinesc garantează 
în vreun fel scutirea de crize. Surmontarea 
cotidianului, problemele de comunicare, 
pericolul înstrăinării sau chiar al eşecului, 
diicultăţile pe care le aduc creşterea şi 
educaţia copiilor etc. – toate acestea sunt la fel 
de prezente ca în oricare familie. Provocările 
sunt aceleaşi, perspectiva întâmpinării lor 
este însă alta. Dincolo de speranţele nutrite 
de orice om în legătură cu familia (fericire, 
siguranţă, bunăstare, bucurie împărtăşită), 
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căsătoria creştină se vrea ancorată şi în alte 
coordonate. Cu toate acestea, familia creştin-
ortodoxă practicantă este adeseori percepută 
din exterior ca o instituţie plină de coerciţii 
religioase: să nu faci, să nu zici... Faptul de 
a-L ştii pe Hristos în corabia familiei, fap-
tul de a te raporta zilnic la prezenţa Învia-
tului care spune „Pace vouă”, faptul de a-ţi 
hrăni viziunea vieţii cu perspectiva Duhului 
Sfânt – aceste lucruri aduc în primul rând un 
„plus”, şi nu un „minus” în viaţa familiei. 

Familia ca loc al urcuşului duhovnicesc

Spiritualitatea ortodoxă este fără îndoială 
puternic impregnată de un duh monastic. „Fi-
localia” este rodul experienţei duhovniceşti 
monahale, şi nu familiale. Cele mai multe 
izvoare de literatură duhovnicească nu fac 
referire directă la conturarea unui drum de 
apropiere de Dumnezeu în context familial. 
Acest fapt nu trebuie să ne irite, din contră. 
„Instrumentarul” duhovnicesc descris în 
scrierile ilocalice este în mare măsură iden-
tic cu cel de care are nevoie şi un familist, fe-
lul şi dinamica dobândirii lui sunt însă dife-
rite. Un familist are la fel de multă nevoie de 
un părinte duhovnicesc, de spovedanie, de 
meditaţie duvhonicească şi de rugăciune ca 
şi un monah. Ar i mult prea simplist să spu-
nem că familia este drumul „vieţii active”, iar 
monahismul drumul „vieţii contemplative”. 
Echilibrul dintre Marta şi Maria se cere găsit 
atât în căsnicie, cât şi în mănăstire. 

Diferenţa majoră constă tocmai în forma 
de viaţă: în căsnicie, cuvântul „noi” este de la 
bun început o realitate izică, suletească, dar 
şi duhovnicească, o măsură, un traseu. Co-
muniunea de iubire ca Taină a unirii înspre 
Împărăţie. Se vorbeşte mult de „crucea fami-
liei”, de diicultăţile aproape insurmontabile 
de a atinge o stare a comuniunii şi a armoniei 
desăvârşite. Tocmai prin faptul că în familie 
nu cazi uşor pradă iluziilor, ci stai mereu în 
faţa tainei celuilalt, în tensiunea continuă 
dintre divizare şi unire, dintre ideal şi realita-
te, familia îşi arată menirea de a i un loc rod-

nic al urcuşului duhovnicesc. Pentru că iluzi-
ile sunt cel mai mare duşman al progresului 
spiritual. Aşa cum familia nu este o piedică a 
împlinirii profesionale, pretinde însă un alt 
tip de realizare a acestei împliniri, tot aşa ea 
nu poate i privită ca piedică a căutărilor şi 
desăvârşirii spirituale. Ea e locul în care spi-
ritualitatea se cere mereu întrupată, adusă 
în relaţia interpersonală, în care Cuvântul se 
face cunoscut prin Taina Întrupării Sale. A sta 
mereu sub semnul comuniunii poate i epui-
zant, tocmai atunci când devine perceptibilă 
initudinea resurselor iubirii naturale. Însă 
la asta se adaugă mereu şi mereu bucuria tre-
cerii de la convieţuire la împreună-simţire, 
de la dualitatea cuplului la comuniunea prin 
dăruirea către un al treilea, de la împlinirea 
proprie la experienţa unei plinătăţi eclezi-
ale… Alexandru Schmemann vede căsnicia 
creştină strâns legată de Taina Crucii: „O 
căsătorie care nu-şi răstigneşte în mod con-
stant propriul egoism şi mulţumirea de sine, 
care nu moare sieşi, ca să poată trece dincolo 
de sine, nu este o căsătorie creştină.” (Pentru 
viaţa lumii, Bucureşti 2001, p. 110)

Nu mă aventurez în schiţarea unor posi-
bile trăsături ale unei spiritualităţi familiale. 
Ceea ce doresc să subliniez este doar faptul 
că ea există şi că merită a i descoperită. În 
condiţiile diminuării formelor tradiţionale de 
viaţă, familia creştină va rămâne „atractivă” 
doar în măsura în care ea va i percepută ca loc 
rodnic nu numai al împlinirii emoţionale şi 
sociale, ci şi al împlinirii spiritual-personale.

O astfel de împlinire presupune situa-
rea familiei creştine în sânul Bisericii. Fără 
această perspectivă, atributul „creştin” riscă 
să devină un apanaj ideologic sau cel mult o 
opţiune etică. Faptul că începutul familiei se 
face în Biserică, în cadrul unei Sinte Taine, 
trimite spre o fundamentare ecleziologică 
a acesteia, din punct de vedere creştin. Sf. 
Apos tol Pavel a intuit în mod providenţial 
acest lucru (Ef 5, 22–33), vorbind despre 
taina iubirii dintre soţ şi soţie în analogie 
cu relaţia dintre Hristos şi Biserică. Iubirea 
nu este numai substanţa familiei, ci şi a Bi-
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sericii, a comuniunii dumnezeiesc-omeneşti. 
Drumul căsniciei capătă astfel, în cadrul 
Tainei Sf. Cununii, o componentă eclezială 
hotărâtoare. Deja amintita sintagmă „Bi-
serica de acasă” sau „Biserica în mic” nu 
conţine nimic metaforic, ci responsabilizează 
deopotrivă atât reprezentanţii Bisericii, cât 
şi familiştii: primii ar trebui să ţină cont mai 
mult de faptul că nu parohia, ci familia este 
cea mai mică unitate eclezială, iar ceilalţi, 
adică familiştii, ar trebui să devină mai 
conştienţi de conotaţia eclezială a vieţuirii 
lor, prin urmare şi de faptul că „împlinirea 
familiei” nu poate i o împlinire în afara Bi-
sericii. 

Tocmai această dimensiune eclezială a fa-
miliei merită readusă în centrul atenţiei şi 
atunci când vorbim de o teologie pastorală a 
familiei.

Probleme concrete ale pastoraţiei  
familiale

1. Căsnicia între teologie şi viaţă

Orientarea vieţii de familie începe în zilele 
noastre, în cele mai multe cupluri, înainte de 
săvârşirea Slujbei Cununiei. Aceasta riscă să 
devină din ce în ce mai mult un gest simbolic, 
de binecuvântare târzie a unui drum „deja 
exersat” de iubire şi împreună-vieţuire. Pen-
tru a da acestui drum şi o orientare spiritual-
etică, alături de componentele natural-so-
ciale, e nevoie, înainte de săvârşirea Tainei 
Cununiei de o pregătire reală, şi nu numai 
de o simplă programare în agendă. Dacă pu-
tem vorbi de o responsabilitate pastorală în 
actuala criză a familiei creştine, ea este în 
primul rând datorată săvârşirii celor două 
Taine fondatoare – Sf. Cununie şi Sf. Botez 
– fără o pregătire suicientă a mirilor respec-
tiv a naşilor. Chiar şi în cazul fericit al unui 
angajament sincer în practica bisericească a 
celor doi miri (sau al unuia dintre ei), nece-
sitatea pregătirii duhovniceşti a acestui pas 
este esenţială. Pe lângă Spovedanie, această 
pregătire ar trebui să constea în cel puţin 

două-trei întâlniri catehetice între preot, 
miri şi naşi, în care Tainele Sf. Cununii şi a 
Sf. Botez să devină accesibile în teologia lor, 
adică în perspectivele duhovniceşti pe care le 
deschid. În măsura în care cei mai mulţi miri 
la Cununie (sau părinţi şi naşi la Botez) fac 
cunoştinţă de-abia în momentul săvârşirii 
Sintelor Taine cu teologia familiei spre 
care îi invită Biserica, atunci neputinţa lor 
ulterioară de a se orienta creştineşte în faţa 
provocărilor societăţii şi a crizelor de căsnicie 
este uşor explicabilă. Lipseşte nu numai ins-
trumentarul conceptual (viziunea de viaţă 
creştină), ci şi experienţa incipientă a trecerii 
de la principii la fapte, de la teologie la viaţă. 
Este vorba în deinitiv de capacitatea noastră 
de a întrupa în viaţa reală frumoasa teologie 
a iubirii ca taină împărătească. Or, prima 
experienţă de întrupare a teologiei în viaţă 
o oferă Taina Sf. Cununii, în măsura în care 
ea a fost pregătită mistagogic-pastoral. Dacă 
am conştientizat în prealabil perspectivele 
împlinitoare ale drumului creştin de familie, 
pe care ni-l deschide Biserica, atunci Taina 
Cununiei poate i cu adevărat trăită drept un 
eveniment spiritual, o adevărată întemeiere 
în iubirea divină a lui Hristos. 

2. Reintegrarea euharistică a Tainei Cununiei şi 
a Botezului

Un al doilea aspect îl reprezintă chiar săvâr-
şirea celor două Taine, cea a Cununiei şi cea 
a Botezului. În anul 2004 pr. Vasile Gavrilă 
din Bucureşti îşi publica teza de doctorat în 
teologie liturgică sub titlul „Cununia – viaţa 
întru împărăţie”, în care accentua necesita-
tea reintegrării euharistice a Slujbei Cunu-
niei. Întărirea conştiinţei ecleziale a familiei 
creştine nu poate i realizată decât prin rea-
ducerea acestei Sf. Taine în cadrul comunitar-
eclezial al Sf. Liturghii. Perspectivele teologice 
şi propunerile liturgice formulate în această 
carte nu au avut ecoul aşteptat. Săvârşirea Cun-
uniei în cadrul Sf. Liturghii – deşi ancorată în 
tradiţia liturgică a primului mileniu – rămâne 
un deziderat îndepărtat al practicii pastorale. 
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Odată cu amânarea unei dezbateri teologi-
ce în această direcţie, conştiinţa caracterului 
eclezial al căsătoriei şi al botezului e aproape 
imperceptibilă: legătura dintre comunitatea 
parohială-euharistică şi noua familie se face 
doar prin persoana preotului şi a dascălului. 
Fără să-şi dea seama, tânăra familie se privează 
astfel de un cadru comunitar, care ar putea juca 
un rol important de-a lungul căsniciei. În con-
textul unei individualizări accelerate, tocmai 
săvârşirea căsătoriei şi a botezului în mijlocul 
comunităţii parohiale poate crea atât o res-
ponsabilizare duhovnicească a tinerei familii 
cât şi o personalizare a sinaxei liturgice. Bucu-
ria depăşeşte astfel caracterul privat, devine 
bucurie comunitară, a celor adunaţi în jurul 
altarului. Chiar şi numai participarea mirilor 
la Sf. Liturghie, în straiele de nuntă, înain-
tea săvârşirii Tainei Sf. Cununii, ar constitui 
un pas enorm în reconectarea evenimentului 
căsătoriei de evenimentul central al Bisericii, 
Euharistia. – Desigur, diicultăţile practice 
sunt evidente, în măsura în care cununiile 
sunt săvârşite mai ales sâmbăta. Nu e vorba 
de reforme liturgice, ci de impulsuri pastorale. 
Principial se pune problema în ce măsură ofe-
rim, ca Biserică, forme de readucere a familiei 
în legătură nemijlocită cu sinaxa liturgică, sau 
ne resemnăm în faţa trend-ului izolaţionist al 
veacului. Cununia trebuie sa redevină un eve-
niment al bisericii locale, pentru ca Biserica, 
ca Taină a lui Hristos, să rămână o realitate 
evenimenţială în cadrul familiei.

De la grija împărtăşirii copiilor la bucuria 
împărtăşirii întregii familii

Aceeaşi necesitate pastorală a integrării 
familiei în trupul eclezial poate i puncta-
tă şi în privinţa educaţiei liturgice. Practica 
împărtăşirii copiilor este o binecuvântare, ea 
asigurând păstrarea legăturii sacramentale 
cu Mântuitorul Hristos şi a celei suleteşti 
cu vatra parohială. Pe de altă parte, această 
practică îşi capătă rostul deplin doar atunci 

când grija împărtăşirii copiilor este asuma-
tă şi de părinţi şi bunici, care sunt chemaţi 
să ia parte deopotrivă la bucuria comuniunii 
cu Trupul şi Sângele Domnului. Atunci când 
mersul duminical la Biserică este un mers al 
întregii familii înspre Sf. Potir, educaţia creş-
tină îşi pierde orice caracter programatic-
exterior, ea se hrăneşte dintr-o experienţă 
sacramentală comună. Mântuitorul Hristos 
este „Pedagogul” (cum îl numea Clement Ale-
xandrinul) nu numai al copiilor, ci şi al părin-
ţilor, el este călăuza vie a iubirii familiale. 

Chiar dacă interacţiunea dintre familie şi 
comunitatea parohială are mult mai multe 
valenţe şi posibilităţi de articulare decât cele 
trei puncte amintite aici (în mod intenţionat 
am lăsat deoparte dimensiunile cultural-pe-
dagogică, dar şi cea etic-socială, care ar trebui 
tematizate separat, ele deţinând un potenţial 
enorm), înnoirea conştiinţei ecleziale a fami-
liei depinde în mare măsură de rezolvarea lor. 
Avem o teologie înaltă a cununiei ca Taină a 
Împărăţiei şi a Iubirii, însă această teologie 
nu reuşeşte să devină parte a viziunii de viaţă 
pentru multe din cuplurile care (încă) se căsă-
toresc la biserică; nu teologia familiei trebuie 
regândită, ci modalităţile de transmitere a ei 
într-un limbaj convingător. Avem un fenomen 
de privatizare a slujbei cununiei şi a botezu-
lui, care nu încurajează integrarea liturgică a 
tinerei familii în biserica locală. Şi mai avem o 
mentalitate populară, foarte puţin relectată, 
a descreşterii „dorului euharistic” pe măsura 
înaintării spre vârsta maturităţii.

Criza familiei creştine nu este numai o 
criză din exterior. Ea este şi o criză a legă-
turii dintre familie şi parohie, dintre „Biseri-
ca de acasă” şi „Biserica euharistică”. Şi cum 
iecare criză ascunde şansele unei împliniri, 
şi depăşirea acestei crize poate însemna, în 
poida tuturor statisticilor actuale, redesco-
perirea bucuriei de a-l întâlni pe Hristos pe 
drumul familiei.
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Die christliche Familie –  
pastorale Perspektiven in 
Krisenzeiten1.

Die Krise der Familie – eine Krise der 
Hauskirche

Es ist ofensichtlich, dass wir zurzeit – nicht 
zuletzt aufgrund ethisch-sozialer Umbrüche 
und tiefer wirtschaftlicher Krisenphänome-
ne – eine Akzentuierung der Krise der Fa-
milie erleben. Dies lässt sich statistisch für 
Rumänien anhand einiger Beispiele leicht ab-
lesen: die weiterhin sehr hohe Abtreibungs-
rate (leider rangiert Rumänien dabei auf den 
ersten Plätzen der Weltstatistik, mit 576 
Abtreibungen gegenüber 1000 Geburten im 
Jahre 2008, bzw. 37% der mit einer Geburt 
endenden Schwangerschaften); die wachsen-
de Scheidungsrate, die bleibenden Fälle von 
Gewalt in der Familie und nicht zuletzt das 
spürbare Sinken der Zahl kirchlicher Taufen 
und Trauungen. Eine Tendenz, die in ganz 
Europa zu inden ist. Immer weniger Fami-
lien werden gegründet, immer weniger Kin-
der werden geboren, die Zahl der „Singles“ 
steigt konstant. Doch noch dramatischer als 
die statistischen Alarmsignale sind die pas-
toralen Wahrnehmungen: das Scheitern der 
Ehen, die vielen Problemen in den Migran-
tenfamilien, die Paare, die den Schritt in die 
Ehe nicht mehr wagen, die weltanschauliche 
und ethische Orientierungslosigkeit der Ju-
gend usw.

Man spricht demzufolge von einer Krise 
der Familie, wobei man darunter vor allem 
die Krise der traditionellen Familie versteht. 
Die Diskussion um dieses sehr komplexe 
hemen könnte auf unterschiedlichen Nivea-
us und aus verschiedenen Perspektiven gefü-
hrt werden. Aus soziologischer Sicht könnte 
man zum Beispiel durchaus feststellen, dass 

1 Deutsche Fassung vom Verfasser selbst, Korrek-
turlesen Ida Mottl. 

eine unvermeidbare Entwicklung stattindet 
vom „traditionellen Familientypus” zu ne-
uen Formen des ehelichen oder familiären 
Zusammenlebens (von Beziehungen auf Zeit 
bis hin zu den eheähnlichen Partnerschaften 
homosexueller Paare, verbunden bereits mit 
der gesetzlichen Möglichkeit der Kinderadop-
tion und –erziehung). Aus christlicher Sicht 
bekommt die Sachlage eine andere Sinndeu-
tung: wenn wir etwa die allbekannte Deini-
tion des Hl. Johannes Chrysostomos über die 
Familie als „Kirche im Kleinen” nehmen (eine 
Anschauung, die uns bereits bei Klemens von 
Alexandrien begegnet, der die Familie als 
Haus Gottes beschreibt), dann ist die aktuelle 
Krise der christlichen Familie zugleich eine Krise 
der Kirche, eine Krise der kleinsten ekklesialen 
Einheit, die den Leib Christi bildet.

Eine erste mögliche Reaktion ist die Kla-
ge über die äußerlichen Faktoren, die zur 
„Desintegration“ bzw. „Entwertung“ des 
Familienlebens beitragen. Eine solche de-
fensive Haltung, die sich in der Bemühung 
einer Schuldzuweisung gegenüber der „post-
modernen, säkularisierten Gesellschaft“ und 
gegenüber den mannigfaltigen (wirtschaftli-
chen, inanziellen, sozialen und ethischen) 
Krisen erschöpft, kann uns durchaus bei der 
Feststellung der Krankheitsgeschichte und 

Pr. Dr. Ioan Moga
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manchmal sogar bei der Diagnose helfen, 
sie weist aber keinen Weg zu einer entspre-
chenden herapie. Vielmehr sollten wir ei-
nen theologischen Ansatz wagen. Der erste 
solche theologische Schritt wäre die bewuss-
te Annahme der pastoralen und geistlichen 
Last dieser Krise: über Statistiken und mo-
ralisierende Sprüche hinaus, ist die Krise der 
christlichen Familie auch unsere Krise. Als 
Mitglieder des kirchlichen Organismus dür-
fen wir darüber nicht wie über ein unpersön-
liches, äußerliches Phänomen sprechen. Es 
betrift uns vielmehr vom innen her, es ist 
eine innere, schmerzhafte Herausforderung 
– selbst wenn wir die Zeichen dieser Krise 
nicht im unmittelbaren Kontext unseres Fa-
milienlebens erfahren. 

Was ist die „christliche Familie“?

Ein zweiter Schritt könnte die Aufrischung 
einer heologie der Familie beinhalten. Was 
verstehen wir eigentlich unter „christlicher 
Familie“ und wie gestaltet sie sich heute? 
Im Alltagsdenken ist die „traditionelle Fami-
lie“ mit der „christlichen“ synonym. Und es 
stimmt durchaus, dass viele Elemente der tra-
ditionellen Familie (die Stabilität von Werten, 
Kinderreichtum, ethisch-religiös verankerte 
Erziehung und Lebensweise) im Laufe der 
Jahrhunderte durch christliche Komponen-
ten genährt und bewahrt wurden. Anderer-
seits darf man die „moderne Familie“ an sich 
(verstanden nicht als ideologische, reduktio-
nistische Neuerindung der Familie, sondern 
als unvermeidbare Veränderung mancher Pa-
radigmen im städtischen Lebensrhythmus, in 
Gestaltung der Berufsperspektiven insbeson-
dere für Frauen, in der technisch-medialen 
Entwicklung, im geographischen Auseinan-
dergehen zwischen den verschiedenen Ge-
nerationsvertretern innerhalb einer Familie, 
und damit verbunden, im Ausbau des institu-
tionellen Faktors – Krippen, Kindergärten – 
bei der kindlichen Früherziehung usw.) nicht 
in ein Inkompatibilitätsverhältnis zur „christ-
lichen Familie“ setzen. Die falsche Dichoto-

mie zwischen traditionell und modern darf 
nicht unter die Schirmherrschaft der christ-
lichen Familientheologie gesetzt werden. Es 
gibt christlich, muslimisch oder atheistisch 
geprägte Familien, in denen das „traditionel-
le“ Element auf eine äußerliche Autoritäts-
ausübung und Strafpädagogik reduziert wird. 
Und es gibt auch „moderne“ Familien, die ein 
beeindruckendes christliches, geistliches En-
gagement vorleben, ohne Weltentfremdung, 
aber auch ohne identitätslose Weltanpassung. 
Als Christen sind wir dazu berufen, Antwor-
ten christlicher Lebenserfahrung zu geben, 
bei aller Wahrnehmung des sozio-kulturellen 
Kontextes, in dem unsere Familien heute le-
ben. Ein Unterschied ist jedoch eindeutig: 
während für die christlich-traditionelle Fami-
lie, die in einem festen sozialen Gefüge (wie 
z.B. das Dorf) verankert ist, das Modell und 
der Lebensweg ziemlich klar vorgezeichnet 
waren, wird eine junge, christlich motivierte 
Familie heutzutage massive Schwierigkeiten 
haben, ihre wertgebundene Lebensweise im 
Verhältnis zum überwältigenden Angebot an 
Lebens- und Erziehungsmodellen zu präzisie-
ren. 

Womit unterscheidet sich schließlich eine 
christliche Familie (insbesondere eine ortho-
doxe christliche Familie) von einer anderen? 
Die Liebe bildet – zumindest vom Grund-
verständnis her – das Fundament jeder Ehe, 
unabhängig der Weltanschauung und der 
religiösen Einstellung. Erst die Anbindung 
dieser Liebe an die schöpferische und hei-
lende Liebe der Hl. Trinität, manifestiert 
in der Menschwerdung, im Tod und in der 
Auferstehung Jesu Christi, sowie in der hei-
ligenden Gegenwart des Hl. Geistes, öfnet 
die Familie zu einer Dimension hin, die wir 
„christlich“ nennen könnten. Das Bekennen 
des Glaubens an die Liebe und die Wahrheit 
Christi sind mit dem Bewusstsein der Zu-
gehörigkeit an seinem kirchlichen Leib eng 
verbunden. Eine christliche Familie ist ohne 
diese zwei Komponenten nicht vorstellbar: 
eine lebendige Bekenntnisbeziehung zum Hei-
land Jesus Christus, in dem die Liebe der 
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Hl. Trinität ofenbar wurde (wobei diese Be-
kenntnisbeziehung unmittelbare Folgen für 
die Lebensanschauung und für die ethische 
Praxis hat), sowie eine sakramentale Grün-
dung im kirchlichen Leib Christi. Kurzum: 
ein Glaube, der auch von der Wachsamkeit 
der Vernunft getragen wird und die kirchli-
che Erfahrung dieses Glaubens.

Familie – das ist eine Qualität, ein Weg, 
und nicht ein gegebener Zustand. Dieses 
Prinzip gilt ja für alle. Die christliche Fami-
lie sucht und anerkennt auf diesem Weg die 
Zeichen der begleitenden Gegenwart Jesu 
Christi. Die „kirchliche“ Trauung sowie die 
Taufe der eigenen Kinder stellen zwar ei-
nen entscheidenden (obwohl oft nicht ge-
nug relektierten) Schritt des Bekenntnisses 
dar, wobei sie den „sakramentalen Bau“ der 
christlichen Familie bilden. Man macht es, 
weil es (immer noch) viele andere auch tun, 
und weil man sich den Segen nicht entgehen 
lassen will. Das entbindet aber nicht von der 
Plicht einer entsprechenden Lebensweise. 
Beim Fehlen einer inneren Implikation auf 
den Glauben hin, sowie der Gestaltung einer 
geistig-kirchlichen Dimension der Existenz, 
droht das „christliche Element“ im Ehe- und 
im Familienleben auf eine gesellschaftliche 
Notiz reduziert zu werden.

Die bewusste Annahme eines christlichen 
Weges in der Ehe und in der Familie ist al-
lerdings keine Garantie für ein problemloses 
Leben. Die alltägliche Mühe, die Kommuni-
kationsprobleme, die Gefahr der Entfrem-
dung oder sogar des Scheiterns, die mit der 
Erziehung der Kinder verbundenen Schwie-
rigkeiten usw. sind genauso Teil des Alltags 
wie in jeder anderen Familie. Die Herausfor-
derungen sind dieselben, die Perspektive aus 
der man ihnen begegnet, ist aber eine andere. 
Auch die Zielsetzungen haben über die „nor-
malen“ Erwartungen hinaus (gemeinsames 
Glück, Sicherheit und Geborgenheit, kons-
tante Zuwendung, Selbstzufriedenheit usw.) 
ein Plus. Nicht die verschiedenen religiösen 
Regeln, die oft mit der „orthodoxen-christ-
lichen Familie“ fälschlicherweise in Verbin-

dung gebracht werden, stellen diesen Plus 
dar, sondern das Bewusstsein der Gegenwart 
des friedensschenkenden Auferstandenen 
im Schif der Familie. Dieses Bewusstsein ist 
kein subjektives, sondern ein kirchliches, ein 
im Lebensraum der Kirche gereiftes. 

Die Familie als Ort des geistigen Aufstiegs

Die orthodoxe Spiritualität ist ohne Zwei-
fel vom mönchischen Geist stark geprägt. 
Die „Philokalie“ war eine Frucht geistiger 
Mönchserfahrung, nicht eine der Familie-
nerfahrung. Die meisten Quellen geistlicher 
Literatur beziehen sich nicht unmittelbar 
auf die Gestaltung eines Weges im Famili-
enkontext. Dies sollte uns nicht stören, im 
Gegenteil. Das geistliche „Instrumentari-
um“, welches in den philokalischen Schriften 
beschrieben wird, kann in vielerlei Hinsicht 
auch im Familienleben zum Tragen kommen, 
die Dynamik ist jedoch eine andere. Ein Fa-
milienmensch wird genauso den geistlichen 
Vater, die Beichte und das Gebet brauchen 
wie ein Mönch. Es wäre dabei viel zu einfach 
zu sagen, die Familie stelle der Weg des „ak-
tiven Lebens“, das Mönchtum hingegen der 
Weg des „kontemplativen Lebens“ dar. Das 
Gleichgewicht zwischen Martha und Maria 
soll sowohl in der Ehe, als auch im Kloster 
gefunden werden. 

Der große Unterschied besteht jedoch in 
der Lebensform selbst: in der Ehe bildet der 
„Wir“-Begrif von Anfang an eine körperliche, 
seelische, aber auch geistige Realität, und ist 
darüber hinaus ein Maßkriterium, eine Weg-
beschreibung: Die Liebesgemeinschaft als 
Einheitsmysterium des Gottesreiches. In or-
thodoxen Kreisen spricht man sehr oft vom 
„Kreuz der Familie“, von den als Kreuzeser-
fahrung wahrgenommenen Schwierigkeiten 
im Erlangen einer vollendeten Familienge-
meinschaft und Harmonie. Aber gerade weil 
in der Familie die geistige Bodenständigkeit 
und Nüchternheit viel eher gewährt ist, weil 
man ständig vor dem Mysterium des Anderen 
(Ehepartner oder Kind) steht, in der Span-
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nung zwischen Unterscheidung und Einheit, 
zwischen Ideal und Realität – gerade deswe-
gen zeigt sich die Familie als ein guter Ort des 
geistigen Aufstiegs. Die Illusionen sind – das 
ist ein Grundgedanke in der ostkirchlichen 
Spiritualität – der größte Feind des geistigen 
Fortschritts. So wie die Familie kein Hinder-
nis für die erfolgreiche Entfaltung des Berufs-
lebens darstellt, wohl aber eine komplexere 
Wahrnehmung und Gestaltung des Berufs-
weges mit sich bringt, genauso darf sie nicht 
als Hindernis auf dem Weg geistiger Suche 
und Vollendung verstanden werden. Die Fa-
milie bietet den Ort inkarnierter Spiritualität, 
einer Spiritualität, in der das Mysterium der 
Menschwerdung Christi nicht theoretisch 
buchstabiert wird, sondern im ständigen in-
terpersonalen Geschehen erkannt wird. Stän-
dig unter dem Zeichen der Gemeinschaft zu 
stehen, kann durchaus zur Erschöpfung füh-
ren, vor allem dann, wenn die Quellen natür-
licher Liebe ausgeschöpft sind. Aber neben 
dieser Schwächeerfahrung gibt es auch eine 
andere: die Freude des ständigen Übergangs 
vom Zusammenleben zum Mitfühlen, von 
der Dualität eines selbstzentrierten, kinderlo-
sen Eheverhältnisses zur selbstlosen Gemein-
schaftserfahrung in der Fürsorge für einen 
Dritten, von der Selbstvollendung zum Ver-
wirklichen einer kirchlichen Gemeinschaft. 
Alexander Schmemann drückt diese Bezo-
genheit der christlichen Ehe auf das Kreuzes-
mysterium so aus: „Eine Ehe, welche nicht 
konstant ihren eigenen Egoismus und ihre 
Selbstgefälligkeit kreuzigt, welche nicht ihrer 
selbst stirbt, um über sich hinaus zu wachsen, 
das ist keine christliche Ehe.“ (Aus der Freude 
leben, S. 90)

Das Skizzieren einer „Familienspirituali-
tät“ kann im Rahmen dieses Aufsatzes nicht 
angestrebt werden. Vielmehr gilt es zu un-
terstreichen, dass es eine solche Ausprägung 
der christlichen Spiritualität gibt und dass 
es sich lohnt, sie zu entdecken. Vor allem 
angesichts der schwindenden traditionellen 
Lebensformen wird der christliche Familien-
weg nur dann „attraktiv“ bleiben, wenn er 

auch als fruchtbarer Ort geistig-personaler 
Vollendung wahrgenommen werden wird.

Ein solcher geistiger „Erfolg“ setzt die Or-
tung der Familie innerhalb der Kirche voraus. 
Ohne diese Perspektive gerät das Attribut 
„christlich“ in Gefahr, zu einer ideologischen 
Schutzklappe oder höchstens zu einer ethi-
schen Funktion zu werden. Die Tatsache, 
dass der Anfang der Familie in der Kirche 
gesetzt wird, nämlich mit einem Sakrament 
(Hl. Mysterium), lässt uns die ekklesiologi-
sche Grundlegung der Familie aus christli-
cher Sicht nachvollziehen. Der Apostel Paulus 
spricht bekannterweise in Eph 5,22–33 über 
das Liebesmysterium zwischen Mann und 
Frau in Analogie zum Verhältnis zwischen 
Christus und der Kirche. Die Liebe ist nicht 
nur Substanz der Familie, sondern auch der 
Kirche, der göttlich-menschlichen Gemein-
schaft. Der Weg der Ehe bekommt mit dem 
Hl. Mysterium der Krönung eine entschei-
dende kirchliche Komponente. Die schon er-
wähnte Rede von der „Hauskirche“ oder „Kir-
che im Kleinen“ hat nichts Metaphorisches an 
sich, sondern ruft sowohl die Kirchenvertre-
ter als auch die Familienmitglieder zur Ver-
antwortung: die ersten sollten viel öfter dar-
an denken, dass nicht die Pfarrei, sondern die 
Familie die kleinste kirchliche Einheit ist, und 
die anderen, d.h. die Eheleute und ihre Kin-
der sollten viel stärker mit dem Bewusstsein 
leben, dass ihre Lebensweise auch eine kirch-
liche sein soll/kann, und dass demzufolge das 
christliche „Familienglück“ nicht außerhalb 
der Kirche gedeihen kann.

Gerade diese ekklesiale Dimension der 
Familie verdient unsererseits größere Auf-
merksamkeit, wenn wir von einer pastoralen 
heologie der Familie sprechen.

Konkrete Fragen der Familien pastoral

1. Die Ehe, zwischen heologie und Leben

Das eheähnliche Leben beginnt heutzuta-
ge bei vielen Paaren schon lange vor dem 
Feiern des Trauungsgottesdienstes. Der 
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Gottesdienst läuft dadurch Gefahr zu einer 
symbolischen, nachgeholten Segensgeste 
zu werden innerhalb eines Liebes- und Ge-
meinschaftswegs, der längst schon eingeübt 
wurde. Um diesem Weg auch eine geistig-
ethische Dimension zu geben, neben den na-
türlich-sozialen Komponenten, die er an sich 
beinhaltet, bedarf es vor dem Sakrament der 
Trauung einer realen Vorbereitung. Wenn 
wir über eine pastorale Verantwortung in 
der aktuellen Krise der christlichen Fami-
lie sprechen, dann besteht sie vor allem im 
Versäumen einer grundlegenden Vorberei-
tung im Hinblick auf die zwei Gründungs-
mysterien der Familie: Trauung und Taufe. 
Selbst im glücklichen Fall einer soliden Ver-
wurzelung in der kirchlichen Praxis seitens 
der zwei Eheleute (oder eines von ihnen), 
ist eine geistliche Vorbereitung notwendig. 
Neben der Beichte (die vielerorts erwartet 
wird), soll diese Vorbereitung auch zwei-drei 
katechetische Begegnungen beinhalten, bei 
denen die theologischen Perspektiven der 
zwei Sakramente erschlossen werden. Wenn, 
im Zuge der Säkularisierung, viele Eheleute, 
Trauzeugen oder sogar Taufpaten erst im 
Moment der gottesdienstlichen Feier die 
heologie der Ehe kennenlernen, zu der sie 
die Kirche einlädt, dann ist die spätere Ori-
entierungslosigkeit, christliche Antworten 
auf die verschiedenen Herausforderungen 
des Lebens zu geben, sehr gut verständlich. 
Es fehlt dabei nicht nur das begriliche In-
strumentarium (d.h. eine christliche Le-
bensanschauung), sondern auch die Erster-
fahrung eines Übergangs von Prinzipien zu 
Taten, von heologie zum Leben. Es geht 
letztendlich um unsere anzulernende Fähig-
keit, im realen Leben die heologie der Liebe 
als gott-menschliches Einheitsmysterium 
in unserer Existenz erfahrbar zu machen. 
Die erste solche Erfahrung einer Inkarna-
tion von heologie im Leben bietet das Hl. 
Mysterium der Krönung selbst, soweit die-
ses Sakrament mystagogisch-pastoral vor-
bereitet wurde. Die Krönung im Zeichen 
der göttlichen Herrlichkeit weist auf eine 

gott-menschliche Realität hin, die durch jede 
christliche Ehe gedeihen soll. Wenn wir die 
von der Kirche geöfneten Vollendungspers-
pektiven des christlichen Familienweges ins 
Bewusstsein gerufen haben, dann kann das 
Sakrament der Trauung durchaus auch als 
ein geistiges Ereignis erfahren werden, eine 
echte Grundlegung in der göttlichen Liebe 
Jesu Christi. 

Die eucharistische Neuintegration des 
Krönungs- und Taufmysteriums

Ein zweiter Aspekt besteht wohl in der 
Gestaltung der Feier der zwei Sakramente, 
Krönung (Trauung) und Taufe. Im Jahre 
2004 veröfentlichte Pf. Dr. Vasile Gavrila 
aus Bukarest seine Dissertation in Liturgik 
mit dem Titel: „Die Trauung – das Leben auf 
das Reich hin“. In dieser Studie betonte er 
die Notwendigkeit der eucharistischen Wie-
derintegration des Sakraments der Trauung. 
Die Stärkung des kirchlichen Bewusstseins 
der christlichen Familie kann nur dadurch 
geschehen, dass man dieses Sakrament wie-
der im gemeinschaftlich-ekklesialen Rah-
men der Hl. Liturgie stattinden lässt. Die 
theologischen Perspektiven sowie die litur-
gischen Vorschläge, die das Buch formuliert 
hatte, blieben ohne ein nennenswertes Echo. 
Der Vollzug der Trauung innerhalb der Hl. 
Liturgie (oder mindestens in verbindlicher 
Nähe dazu) – obwohl verankert in der Tra-
dition des ersten Jahrtausends – bleibt ein 
Desiderat für die pastorale Praxis. Mit der 
Verzögerung einer theologischen Debatte 
in dieser Richtung, ist ein Bewusstsein des 
ekklesialen Charakters der Trauung und der 
Taufe immer schwieriger herzustellen. Ohne 
es wahrzuhaben, versäumt eine solche Fa-
milie einen weite(re)n gemeinschaftlichen 
Rahmen, der eine wichtige Rolle während 
der Ehe spielen könnte: die Pfarrgemeinde, 
die Ortskirche. Im Kontext einer wachsen-
den Isolation und Individualisierung könnte 
gerade die Feier der Trauung und der Taufe 
in der Mitte der Pfarrgemeinde eine geistige 
Verantwortung bei der jungen Familie aus-
lösen, sowie dazu beitragen, dass die sonn-
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tägliche liturgische Synaxe ihren Grundcha-
rakter als Gemeinschaft der Freude stärker 
erfährt. Selbst nur die Teilnahme der Ehe-
leute an der Hl. Liturgie in Trauungsklei-
dern, vor der Feier des Hl. Mysteriums der 
Krönung, würde ein Riesenschritt darstellen 
bei der Wiederverknüpfung des Eheereig-
nisses an das Urerreignis der Kirche, der 
Eucharistie. – Die praktischen Hindernis-
se sind ersichtlich, vor allem aufgrund der 
Tatsache, dass die meisten Trauungen und 
Taufen samstags stattinden. Es geht dabei 
nicht um liturgische Reformen, sondern um 
einen pastoralen Impuls. Es stellt sich prin-
zipiell die Frage, ob wir als Orthodoxe Kirche 
bereit sind, die Anbindung der Familie von 
ihrer Gründungsmysterien her an die litur-
gische Synaxe wiederanzuregen, oder ob wir 
vielmehr dem isolationistischen Trend der 
Zeit Gehorsam leisten wollen. Die Trauung 
soll wieder ein Ereignis der ganzen Kirchen-
gemeinde bzw. Ortskirche werden, so dass 
auch die Kirche, als Mysterium Jesu Christi 
in der Menschheit, zu einem bleibenden Er-
eignis in der Mitte der Familie werden kann.

2. Die Hl. Kommunion und ihre Adressaten

Dieselbe pastorale Notwendigkeit der Integ-
ration der Familie im liturgischen Kirchenleib 
kann auch hinsichtlich der Kommunionserzie-
hung diskutiert werden. Die Praxis der sonn-
täglichen Kinderkommunion ist ein Segen 
unserer Tradition: sie hält die sakramental-
mystische Verbindung zu Jesus Christus und 
die seelische Bindung zur Ortskirche aufrecht. 
Andererseits, kann diese Praxis nur dann ihr 
Ziel erreichen, wenn die Sorge für die sonntäg-
liche Kinderkommunion auch von den Eltern 
und Großeltern für sich selbst in Anspruch 
genommen wird. Sie sind nämlich ebenso 
dazu gerufen, an der Gemeinschaft mit dem 
Leib und Blut Christi teilzunehmen. Wenn 
der sonntägliche Kirchgang zu einem Weg 
der ganzen Familie zum Hl. Kelch wird, dann 
verliert die christliche Erziehung jeglichen 
programmatisch-äußerlichen Beigeschmack, 

denn sie ernährt sich von einer gemeinsamen 
sakramentalen Erfahrung. Der Heiland Jesus 
Christ ist auch der „Pädagoge“ (so nennt ihn 
Klemens von Alexandrien, Ende des 2. Jh.): 
und dies gilt nicht nur für Kinder, sondern 
auch für die Erwachsenen. Er ist der Wegfüh-
rer und Weggefährte der Familienliebe. 

Auch wenn die Verknüpfung zwischen 
Familie und Pfarrgemeinde viel mehr Ent-
faltungs- und Erfahrungsmöglichkeiten hat 
als die hier erwähnten (die kulturelle-päda-
gogische und die ethisch-soziale Dimension 
wurden hier bewusst nicht angesprochen, da 
sie eigenständig thematisiert werden sollten), 
hängt die Erneuerung des kirchlichen Fami-
lienbewusstseins entscheidend von der Um-
setzung dieser liturgisch-pastoralen Aspekte 
ab. Wir haben eine hohe heologie der Ehe, 
verstanden als Mysterium des Reiches und 
der gott-menschlichen Liebe. Diese heologie 
wird aber von vielen der kirchlich getrauten 
Ehepaaren nicht als wichtiger Teil ihrer Le-
bensanschauung wahrgenommen; nicht die 
heologie der Ehe muss reformiert werden, 
sondern ihre Vermittlung in einer überzeu-
genden Sprache. Wir haben zweitens eine 
Tradition der Verselbständigung des Trau-
ungs- und Taufgottesdienstes, die im städ-
tisch-postmodernen Kontext die liturgische 
Integration der jungen Familie in der Orts-
kirche nicht unterstützt. Und wir haben, drit-
tens, eine wenig relektierte Volksmentalität, 
wonach die „eucharistische Sehnsucht“ mit 
der zunehmenden Erfahrung der Sünde im 
Erwachsenenalter immer mehr abnimmt.

Die Krise der christlichen Familie ist 
nicht nur eine Krise von außen. Es ist auch 
eine Krise der Verbindung zwischen Familie 
und Pfarrgemeinde, zwischen der „Kirche im 
Kleinen“ und der „eucharistischen Ortskir-
che“. Und weil jede Krise auch die Chance ei-
ner Vollendung in sich birgt, kann die Über-
windung dieser Krise auch bedeuten, dass 
wir, trotz aller Statistiken, die Freude an der 
Begegnung Jesu Christi in und mit der Fa-
milie neuentdecken und mit Überzeugung 
neuverkündigen können. 
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„Căsătoria ca Sf. Taină” în 
dreptul canonic al Bisericii 
 Ortodoxe.  
O privire de  ansamblu.

1. Deiniția căsătoriei

Biserica ortodoxă a preluat, încă de la înce-
put, atât prin Sinoade ecumenice și locale cât 
și prin precizări ale Sinților Părinți, deiniția 
căsătoriei din dreptul roman-bizantin și a 
dezvoltat-o în contextul exegeticii biblice și 
ale interpretării ei etice de atunci. Sub acest 
raport, marele canonist Zhismann, amintește 
în lucrarea lui devenită clasică „Das Eherecht 
der orientalischen Kirche” de o „dezvolta-
re a conceptului roman despre cele trei 
momente ale căsătoriei în cadrul bise-
ricilor orientale” și enumeră următoarele 
caracteristici1:

a)  Căsătoria este uniunea dintre un bărbat și 
o femeie (ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνάφεια), 

b)  această uniune este o comuniune pentru 
întreaga viață (συμπλήρωσις τοῦ βίου 
παντός),

c)  căsătoria este o participare reciprocă la 
dreptul omenesc și divin și prin aceasta o 
Sf. Taină (μυστήριον).

Doi oameni nu pot prin sine înșiși să 
devină una; ei au nevoie de rugăciunile Bise-
ricii și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu-
mai în acest fel „vor deveni cei doi un singur 
trup” (Mc 10,8). La aceasta se mai adaugă și 
scopul căsătoriei:

1 Pentru o analiză mai detaliată vezi: Anargyros 
Anapliotis, Ehe und Mönchtum im orthodoxen kanoni-
schen Recht: Eine Kanonsammlung mit den Kanones der 
Lokalsynoden und der Kirchenväter, Zusammengestellt, 
(Forum Orthodoxe heologie 10), Berlin 2010, S. 10– 20. 
Auch bei Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kir-
che, Wien 1864, P. 94–178

d)  Căsătoria este orientată atât către binele 
soților, cât și către nașterea și creșterea 
copiilor.

2. Impedimente la căsătorie în canoanele sinoa-
delor locale și ale Sf. Părinți

În cadrul acestei deiniții a căsătoriei pot i 
înțelese toate reglementările dreptului canonic 
ortodox. Aproape toate canoanele sunt o formă 
de concretizare și o mai îndeaproape explicare 
a deiniției căsătoriei mai sus menționată.

Prevederile pentru încheierea unei 
căsătorii sunt clar ixate și poartă denumirea 
de impedimente la căsătorie (κωλύματα). 
Ele se împart în impedimente absolute (în-
cheierea căsătoriei nu este permisă, iar 
căsătoria încheiată va i declarată nevalabilă, 
în cazul aducerii lor la cunoștință) și impe-
dimente relative (căsătoria este în general 
permisă, dar nu cu o anumită persoană)2.

2 Urmează o prezentare a impedimentelor la căsă-

Dr. Dr. Anargyros Anapliotis
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Cel mai important impediment absolut 
este lipsa acordului liber. Acolo unde acesta 
nu se poate exprima, nu există nici un fel de 
căsătorie. Căsătoria spre ex. a celor bolnavi 
mintal sau a persoanelor, ce au acționat sub 
constrângere sau frică, sau a celora, ce au 
fost înșelate sau alte cazuri asemănătoare, 
este nulă sau cel puțin se poate contesta.

Tot de acordul liber ține și căsătoria fără 
consimțământul părinților, sau adulților 
împuterniciți. Minorii nu au maturitatea 
necesară pentru o exprimare liberă a voinței 
și în consecință nu pot încheia o căsătorie 
valabilă fără acordul adulților, în grija cărora 
se ală. Sf. Vasile cel Mare acuză fetele, ce 
urmează bărbaților în acest fel de desfrânare 
(Canoanele 38 și 40). Aceste căsătorii3, fără 
acordul părinților sunt nule (ἀνυπόστατον 
τὸν γενόμενον γάμον4). Abia prin acordul 
părinților sau a tutorilor poate avea loc 
căsătoria (καθίσταται ἔγκυρος)5.

Un alt impediment absolut îl constitu-
ie imposibilitatea trupească de a îndeplini 
îndatoriile conjugale, sau atunci când deja 
există o căsătorie sau logodnă, ce a fost 
încheiată în mod legal. În afară de aceasta 
nu se mai pot încheia căsătorii, atunci când 
unul din parteneri este în închisoare sau 
există o hotărâre judecătorească în privința 
vreunei infracțiuni. Când, în cazul decesului 

torie după Nikodim Milasch, Das Kirchenrecht der mor-
genländischen Kirche, 2. u. verbesserte Aul., übers. v. 
Alexander Pessić, Mostar 1905, P. 576–647.

3 P. Christinakis, Τά ὑποκειμενικά στοιχεῖα τοῦ ἀδίκου 
κατά τοῦς ἱ. Κανόνες, Athen 1986, S. 228.

4 Balsamon, Εἰς Μ. Βασίλειον 38, in: G. Rhalles – M. 

Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν 
τε ἁγίων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν 
οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων καὶ τῶν κατὰ 
μέρος ἁγίων Πατέρων, Bd. 4, Athen 1854 (Nachdr. 
1966 und 2003), S. 182f.). 
5 Panagiois Boumis, Θεώρηση καὶ προβλήματα 
τοῦ πολιτικοῦ γάμου, Athen 1985, S. 14f. Zonaras, G. 
Rhalles – M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν 
κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, 
καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων καὶ 
τῶν κατὰ μέρος ἁγίων Πατέρων, Bd. 4, Athen 1854 
(Nachdr. 1966 und 2003), S. 182–190.

unuia dintre soți, o persoană dorește să se 
recăsătorească trebuie să treacă o perioadă 
de timp corespunzătoare (doliu)6.

Alte impedimente absolute sunt valabile 
pentru persoanele, ce se ală în slujba Bise-
ricii. După hirotonia pentru episcop, preot 
sau diacon, sau după hirotesia pentru hipo-
diacon nu mai există posibilitatea căsătoriei. 
Chiar și atunci, când soția preotului, a diaco-
nului sau hipodiaconului a murit, recăsătoria 
nu este permisă. În afară de aceasta, votul de 
castitate atât în cadrul voturilor monahale, 
dar și în afara lor, este considerat a i un im-
pediment absolut. Căsătoria monahilor sau 
a persoanelor, ce trăiesc sub votul fecioriei, 
este privită ca iind desfrânare, deci păcat.

Între impedimentele relative se numără 
mai întâi căsătoria dintre rude. La sinodul 
din Trullo (691/692), precum și în canoa-
nele Sf. Vasile cel Mare s-au stabilit măsuri 
punitive diferite în funcție de diferitele gra-
de de rudenie. Căsătoria dintre rudele con-
sangvine pe linie dreaptă este în mod ab-
solut interzisă. În linie colaterală rudenia 
consangvină pana la gradul VII constituie 
un impediment. Episcopul poate însă permi-
te căsătoria, atunci când soții sunt înrudiți 
în linie colaterală de gradul V, VI și VII (fo-
losirea iconomică a canoanelor). În cadrul 
cuscriei este permisă căsătoria de-abia de 
la gradul V. Și pentru așa numită „înrudire 
politică” (termenul de drept canonic pentru 
îniere) se aplică aceleași reglementări. În ca-
drul Botezului ia iință din punct de vedere 
al dreptului bisericesc o rudenie între nași, 
inul botezat și părinții copilului botezat, 
numită ”paternitate spirituală”. În acest caz 
gradul III este limita impedimentelor relati-
ve la căsătorie.

Față de cele enumerate mai sus, aparte-
nența unuia dintre soți la o altă religie con-
stituie un impediment relativ important. În 
aceste cazuri caracterul sacramental al în-

6 Vezi heodor Nikolaou, Das Ehesakrament aus ortho-
doxer Sicht in: Orthodoxes Forum 17 (2003) 29–46., St. 
Ottilien 2003, 41.
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tregii căsătorii este exclus, căci cel nebotezat 
nu poate participa la Sf. Taine. Nici căsătoria 
dintre un creștin și un sectar nu este permisă. 
Alte reguli sunt valabile pentru confesiunile 
creștine recunoscute de bisericile ortodoxe, 
cu care acestea se găsesc în dialog (pentru 
apartenenții Bisericii romano-catolice, și 
ale bisericilor luterane, reformate și angli-
cane). După Nikolaou ar trebui ca în aces-
te cazuri, să se aplice principiul iconomiei 
(al mărinimiei)7. În felul acesta căsătoriile 
mixte ar putea i încheiate după rânduiala 
ortodoxă, și copiii botezați ortodox.

Canoanele conciliilor locale8 stabilesc și 
conduita proprie creștinilor la nunți, acestea 
neiind îngăduite a i serbate în perioadele de 
post. Un preot, spre exemplu, nu are voie să 
participe în cadrul nunții la o reprezentare 
de teatru, și nici să binecuvânteze o căsătorie 
împotriva canoanelor, pentru ca „să nu ia 
parte la păcatele altora […]”.

3. Căsătoria ca Sf. Taină și binecuvântarea 
sacramentală

Căsătoria este mai mult decât o relație pur 
juridică. Deși noțiunea mai sus amintită de 
„uniune matrimonială” accentuează în ordi-
nea dreptului lumesc în primul rând realita-
tea personală și juridică a căsătoriei, totuși 
căsătoria dintre două persoane botezate este 
privită din punct de vedere al dreptului ca-
nonic drept Sf. Taină, instituită de Hristos. 
Hristos privea căsătoria ca iind întemeiată 
de Dumnezeu: de la începutul creației i-a 
făcut Dumnezeu bărbat și femeie. „De aceea 
va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și 

7 heodor Nikolaou, , Das Ehesakrament aus orthodo-
xer Sicht in: Orthodoxes Forum 17 (2003) 29–46., St. 
Ottilien 2003, 17 f. Pentru aceasta s-a hotărât și Sind-
oul Bisericii Grecești: Heilige Synode der Kirche Griechen-
lands.

8 Vezi Anargyros Anapliotis, Ehe und Mönchtum im 
orthodoxen kanonischen Recht: Eine Kanonsammlung 
mit den Kanones der Lokalsynoden und der Kirchenvä-
ter, Zusammengestellt, (Forum Orthodoxe heologie 10), 
Berlin 2010, P. 16f.

se va lipi de femeia sa. Și vor i amândoi un 
trup; așa că nu mai sunt doi, ci un trup. Ce a 
împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” 
(Mc 10, 7–9). După o altă opinie9 Hristos 
însuși a binecuvântat căsătoria ca sacrament 
prin prezența sa la nunta din Cana Galileii. În 
consecință căsătoria durează doar în această 
lume, în Împarăția lui Dumnezeu oamenii vor 
i asemenea îngerilor (Mc 12,25). Și Sf. Pavel 
se referă la Hristos, când spune: ”Iar celor 
căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul: 
Femeia sa nu se despartă de bărbat! Iar daca 
s-a despărțit, să rămână nemăritată, sau să 
se împace cu bărbatul său; și tot așa bărbatul 
să nu-și lase femeia” (1 Cor 7,10–11).

Airmația, conform căreia în principiu 
orice căsătorie dintre persoane botezate (și 
aici sunt incluși și creștinii ne-ortodocși sau 
ortodocșii necredincioși) este un sacrament, 
nu este din punct de vedere teologic fără pro-
bleme. În orice caz legătura dintre credință 
și participarea la Sf. Taine (problema dreptei 
intenții) a soților, nu trebuie să ie neglijată 
atunci când în Biseică se săvârșește Sf. Taină 
a Cununiei. Încheierea căsătoriei nu trebuie 
înțeleasă în mod „magic”, ci ca o rugăciune 
a soților și a comunității către Dumnezeu, 
pentru sprijin și ajutor.

Ceremonia căsătoriei, punerea coroanelor, 
este mereu săvârșită de către un preot, ce se 
roagă pentru dăruirea Harului Sf. Duh celor 
doi miri. Nu numai opinia dominantă astăzi 
în dreptul canonic, ci și Valsamon alături de 
alți canoniști bizantini, consideră tocmai Bi-
necuvântarea preoțească (γαμικὴ ἱερολογία, 
στεφάνωμα), ca momentul săvârșirii Sf. 
Taine a cununiei10. După heodor Niko-

9 Asupra acestei opinii nu s-a ajuns la consens. Mai 
multe despre aceste tensiuni în teologia catolică vezi 
Gerhard Ludwig Müller, Katholische Dogmatik: Für Stu-
dium und Praxis der heologie, Freiburg i. Br. ²1995, P. 
759f. în comparație catehismus catolic din 1613 cu cel 
din 1992.

10 G. Rhalles – M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν 
κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, 
καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων 
καὶ τῶν κατὰ μέρος ἁγίων Πατέρων, Bd. 4, Athen 1854 
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laou „caracterul sacramental al căsătoriei 
dintre doi creștini ortodocși [este conferit] 
de săvârșirea ei de către episcop, respectiv 
preot prin binecuvântare și rugăciune; ace-
stea sunt elemente constitutive, absolut ne-
cesare căsătoriei. Episcopul, respectiv preo-
tul, este săvârșitorul Tainei, cu mențiunea 
că Iisus Hristos este și rămâne, ca și în ca-
zul celorlalte Taine, adevăratul Săvârșitor. 
Practica bisericească a Binecuvântării ca 
element constitutiv al căsătoriei derivă în 
mod consecvent din caracterul ei sacramen-
tal și este din acest motiv transmisă de foar-
te timpuriu”11. Aceasta înseamnă, că Taina 
Cununiei este o Taina de sine stătătoare și 
se săvârșește prin Binecuvântarea preotului. 
Încheierea căsătoriei are loc într-un serviciu 
divin separat.

Din punct de vedere al istoriei liturgi-
ce Zhismann sublinia, că Binecuvântarea 
căsătoriei nu apare a i stipulată în mod ex-
pres în Ecloga [un fel de „monitor oicial” al 
perioadei bizantine. n.tr.] împăratului Leo 
Isaurul și al lui Constantin (740). În aceste 
documente căsătoria devine valabilă doar 
printr-un contract semnat sau printr-o învoi-
re orală. Conform acestei opinii căsătoria nu 
se săvârșea prin Binecuvântarea preoțească, 
ci prin contract. Punerea coroanelor apa-
re stipulată în mod expres abia în „novela” 
[noua lege. n.tr.] 89, publicată în jur de 893, 
a împăratului Leo Filosoful12. Nici J. Meyen-
dorf nu se îndoiește, că Biserica nu cunoștea 
„până în sec. IX […] un rit al cununiei separat 

(Nachdr. 1966 und 2003), S. 561.

11 Ignatios von Antiochien, Polyc. 5,2: ΒΕP 2, 283–284 
(PG 5, 724 B): „πρέπει δὲ τοῖς γαμοῦσι καὶ ταῖς γαμου-
μέναις μετὰ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου ποιεῖσθαι, ἵνα ὁ γά-
μος ᾖ κατὰ θεὸν καὶ μὴ κατ’ ἐπιθυμίαν“. Klemens von 
Alexandrien, Paedagogus 3,11: ΒΕP 7, 223 (PG 8, 657 
A). Tertullian, Ad uxororem II, 8: PL 1,1413 f. Basileios 
der Große, In Hex. Hom. 7,5: BEP 51, 251 (PG 29, 160 
B): „ὁ διὰ τῆς εὐλογίας ζυγός“. Johannes Chrysostomos, 
In Gen. Hom. 48,6: PG 54, 443.

12 J. Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kirche, 
Wien 1864, S. 158f.

de Liturghia euharistică”13, subliniază însă, că 
Sf. Liturghie ca loc „al actualizării solemne a 
Sf. Taine”14 avea o importanță deosebită deja 
de timpuriu. În acest demers Meyendorf se 
sprijină doar pe Tertullian, care intrepretează 
aducerea euharistică (oblatio) de după închei-
erea căsătoriei ca o conirmatio a căsătoriei15. 
Peter Plank16 adoptă o atitudine de mijloc și 
subliniază, că Taina Cununiei nu a fost ni-
cicând un Sacrament separat, ci mereu le-
gat de săvârșirea Sf. Liturghii: „Binevestirea 
căsătoriei ca μυστήριον în Epistola către Efe-
seni (5,23) își găsea originar împlinirea în Cu-
minecarea euharistică a mirilor”17. Cununia și 
Cuminecarea împreună erau atât de strânse 
laolaltă, încât „adversarii (re-) introducerii 
cununiei în cadrul Sf. Liturghii au la îndemână 
un punct de plecare în argumentația lor, greu 
de combătut din punct de vedere al istoriei 
liturgice și al dreptului bisericesc”18  (sic!). Ar-
hiepiscopul Timotei al Alexandriei face astfel 
legătura în canonul XI din Erotapokriseis-ul 
său [carte sub formă de întrebare-răspuns. 
n.tr.] la întrebarea despre prescuri dintre 
Cununia bisericească și aducerea Darurilor. 
Chiar dacă sinodul din Laodicea (între 325 și 
382) a interzis săvârșirea Sf. Liturghii în case 
private, totuși clericii egipteni din sec. IV erau 
solicitați pentru a celebra astfel de cununii eu-
haristice în casele credincioșilor.

Și după înțelegerea romano-catolică 
căsătoria e privită drept Sacrament. Ea poa-
te avea loc ori în cadrul Litughiei euharistice, 
ori a Litughiei cuvântului. Punctul central al 

13 J. Meyendorf, Marriage: An Orthodox Perspective, 
Crestwood, New York 31984 (dt.: Die Ehe in orthodoxer 
Sicht, Gersau 1992), P. 23.

14 Ibdem. P. 24.

15 M. Synek, OΙΚΟΣ. Zum Ehe- und Familienrecht der 
Apostolischen Konstitutionen, in: Herbert Kalb/ Rich-
ard Potz/ Bruno Primetshofer u.a., Kirche und Recht 22, 
Wien 1999, S. 138f. 

16 Peter Plank, Die orthodoxe Trauung. Eine gottes-
dienstgeschichtliche Skizze, Orthodoxes Forum 17/1 
(2003) 64f.

17 Ibidem P. 67.

18 Ibidem P. 64f.
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celebrării liturgice îl constituie rugăciunea 
de binecuvântare a preotului imediat după 
exprimarea consimțământului mirilor. În 
această rugăciune căsătoria ca Sacrament este 
binevestită și de acum trece drept încheiată19. 
Căsătoria se săvârșește însă de-abia prin ac-
tul conjugal, căruia îi este proprie nașterea de 
prunci. Prin această consumare a iubirii reci-
proce căsătoria nu se mai poate desface20.

Pentru că după înțelegerea luterană Sa-
cramentele sunt ”semne și mărturii ale voii 
divine față de noi, pentru a ne trezi și întări 
credința” (CA 13), sunt considerate drept 
Sacramente doar Botezul, Sf. Împărtășanie, 
Spovedania și Penitența. Căsătoria este pen-
tru Luther ”un lucru lumesc”21 și în consecință 
nu este un semn al lui Dumnezeu față de om, 
și deci nu este un act sacramental.

4. Condițiile pentru divorț

În dreptul roman precreștin căsătoria era 
concepută doar juridic, drept un contract, 
un produs al liberei voințe ale celor afectați. 
Acest contract putea i în consecință oricând 
întrerupt. De-abia din anul 18 îHr. era nece-
sar, ca divorțul să aiba loc în fața a șapte mar-
tori maturi. Sub inluența Bisericii înțelegerea 
căsătoriei a început să se schimbe odată cu 
Constantin cel Mare, atunci când libertatea 
de divorț a fost limitată și erau pretinse mo-
tive concrete pentru desfacerea căsătoriei. 
De acum, sub inluența Bisericii, căsătoria 
nu se mai putea desface precum un oarecare 
contract, ci erau necesare menționarea anu-
mitor motive pentru un divorț22; de acum 

19 Vezi Alfred Beyer, Der Eheschließungsritus, in: Axel 
Frhr. v. Campenhausen/ Ilona Riedel-Spangenberger/P. 
Reinhold Sebott SJ, Lexikon für Kirchen- und Staatskir-
chenrecht, Paderborn/ München/ Wien 2000, S. 554f.

20 Vezi Maximilian Hommens, Der Ehevollzug, in: Axel 
Frhr. v. Campenhausen/ Ilona Riedel-Spangenberger/P. 
Reinhold Sebott SJ, Lexikon für Kirchen- und Staatskir-
chenrecht, Paderborn/ München/ Wien 2000, S. 564f.

21 Martin Luther, Von Ehesachen, Wittenberg 1530, S. 2

22 Pentru practica divorțului în Bizanț vezi Evangelos 
Katerelos, Die Aulösung der Ehe bei Demetrios Chomati-

căsătoria devenise în principiu de nedezlegat, 
câștigase doar, în cele din urmă, prin inluența 
creștinismului un caracter religios.

S-au întocmit atunci o serie de motive 
de divorț, ce erau pe de o parte inluențate 
de gândirea romană și pe de altă parte de 
prescrierile biblice și juridice. Se poate astfel 
diferenția între motive din vină proprie și 
motive fără vină proprie.

Adulterul este un păcat, care zguduie din 
temelii comuniunea dintre soți. Însă adul-
terul devine motiv de divorț, doar atunci 
când este înfăptuit conștient, cu intenție și 
fără înșelăciune. Conform nuvelei 117 din 
legislația iustiniană, ce a fost preluată de 
către biserică, pentru a i protejată de asaltu-
ri iraționale și nefondate din partea soțului, 
nu numai bărbatul, ci și femeia are dreptul de 
divorț, atunci când este acuzată pe nedrept 
de adulter, pe care soțul nu îl poate dovedi.

Un alt semn, că adulterul era privit ca un 
fel de păcat mortal, sunt pedepsele, ce se 
aplică în cazul acestui păcat. Femeile trebuie 
duse la mănăstire. Recăsătoria este permisă 
doar în cazuri excepționale, și în niciun caz 
cu persoana, cu care s-a comis adulterul. Un 
laic, ce s-a făcut vinovat de adulter, nu po-
ate deveni cleric, în afară de cazul, în care 
se botează abia după acest păcat. În cazul 
în care bărbatul, ce a comis adulter, se ală 
deja în slujba Bisericii, trebuie să aleagă între 
soție sau funcția bisericească.

În afară de adulter au mai fost enumerate 
și alte motive de divorț, și anume motive din 
vină sau fără vină proprie.

Un motiv de divorț constă de exemplu 
în amenințarea vieții unuia dintre soți de 
către celălalt. În acest caz nu contează dacă 
amenințarea a fost pusă în practică, dacă 
a fost doar o încercare sau dacă încerca-
rea s-a soldat cu eșec. În afară de aceasta, 
unul dintre soți poate face cerere de divorț, 
atunci când a fost părăsit de celălalt soț, 
din răutate, pentru mai mult timp (peste 

anos und Johannes Apokaukos, (Europäische Hochschul-
schriften 450), Frankfurt a. Main u. a. 1992. 
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doi ani). Această reglementare se bazează 
pe dreptul bizantin lumesc, conform căruia 
se pedepsea soția și dacă lipsea o singură 
noapte de acasă.

Un al treilea motiv ar i degradarea relațiilor 
conjugale. Acest motiv a apărut spre sfârșitul 
secolului XI. în legea bisericească. Acest motiv 
devine valabil, atunci când atracția dintre soți 
nu mai există, ci s-a transformat în repulsie.

Deja în anul 449 a fost recunoscut ca 
motiv de divorț înalta trădare, pe motiv, că 
”dintre toate crimele aceasta este cea mai 
gravă”. Din cauza gravității crimei și a pedep-
selor deosebite, ce se aplicau, Biserica a pre-
luat acest motiv de divorț. Astăzi un aseme-
nea motiv ar i un anacronism și din această 
cauză nu se mai aplică. Un ultim motiv din 
vină proprie este după unii canoniști avortul. 
Avortul cu intenție contravine direct scopu-
lui instituției divine a căsătoriei și astfel o 
anulează de la sine.

De motivele fără vină proprie aparțin 
toate motivele, la care nici unuia dintre soți 
nu i se impută vreo vină și pentru care nu 
sunt prevăzute sancțiuni.

În dreptul roman așa numita „nebunie”, 
căreia unul dintre soți îi cădea victimă, era un 
motiv suicient pentru divorț. Reglementările 
referitoare la „nebunie” au fost preluate de 
Biserică și sunt astăzi folosite în cazul „boli-
lor mentale”. Ele pot i reduse la două aspecte 
principale: atunci când nebunia se manifestă 
periodic sau neîntrerupt, însă viața împreună 
cu soțul sau cu soția nu este total imposibilă, 
atunci motivul nu este suicient. Dacă totuși 
se dorește divorțul, atunci soțul sănătos tre-
buie să suporte consecințele bisericești ale 
unui divorț din vină proprie. Atunci însă când 
nebunia devine atât de virulentă, încât nici 
conviețuirea nici însănatoșirea nu mai sunt 
posibile, soțul sănătos poate cere divorțul, 
fără a suferi vreo pagubă. Soțul nebun este 
considerat lipsit de discernământ, astfel încât 

îi este imposibil să ceară divorțul. De aseme-
nea, în aceste cazuri, este necesar să treacă o 
perioadă de patru ani, înainte de a începe pro-
cedurile. 

Neputința unui soț de a-și îndeplini în-
datoririle conjugale constituie un motiv de 
divorț fără vină proprie, doar atunci, când 
această neputință exista deja de trei ani 
înainte de căsătorie și continuă și în cadrul 
căsătoriei. Prin mărturisire, jurământ și mai 
multe controale medicale acest motiv trebu-
ie demonstrat în fața unui tribunal.

Deoarece se consideră, că viața dăruită 
lui Dumnezeu oferă o posibilitate mai înaltă 
de desăvârșire creștină, se poate desface 
căsătoria în cazul în care unul dintre soți 
alege viața curată a monahismului din mo-
tiv fără vină proprie. Dar, se pun mai multe 
condiții:

–  Deciziei de a desface căsătoria îi este 
necesară acordul liber și în scris al celuilalt 
soț.

–  Celălalt soț are dreptul de a pretinde conti-
nuarea căsătoriei.

–  După o dispoziție a împaratului Manuel 
Comnen, ce în anumite cazuri se mai aplică, 
este necesar un timp de gândire de trei luni 
înainte de intrarea în mănăstire.

Hirotonia pentru episcop inluențează de 
asemenea căsătoria, suspendând-o. Practic, 
înainte de hirotonie se pronunță divorțul 
de comun acord, iar soția trebuie să se 
retragă într-o mănăstire îndepărtată și să 
renunțe la recăsătorie. Această reglementare 
bisericească s-a aplicat și în dreptul lumesc 
printr-o novelă a împaratului Isac al II-lea 
Angelos din 1187, ce a fost valabilă în țările 
ortodoxe până în secolul XX.

Traducerea: Ovidiu Sechel
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„Die Ehe als Mysterion“ im 
 kanonischen Recht der 
Orthodoxen Kirche. 
Ein Überblick

1. Deinition der Ehe

Die Orthodoxe Kirche hat von Anfang an 
durch Ökumenische und Lokalsynoden so-
wie durch Aussagen und Rechtsbestimmung 
von Kirchenvätern die vom römisch-byzanti-
nischen Recht angenommene Deinition der 
Ehe übernommen und diese im Kontext der 
damaligen Bibelauslegung und ethischen In-
terpretationen weiterentwickelt. In diesem 
Zusammenhang spricht der große Kanonist 
Zhismann in seinem klassischen „Eherecht 
der orientalischen Kirche“ über eine „Ent-
wicklung der drei Momente des römischen 
Begrifes der Ehe in den orientalischen Kir-
chen“ und zählt dabei folgende Eigenschaf-
ten auf1:

a)  Die Ehe ist der Bund eines Mannes mit ei-
ner Frau (ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνάφεια), 

b)  dieser Bund ist eine Lebensgemeinschaft 
(συμπλήρωσις τοῦ βίου παντός) und 

c)  die Ehe ist eine wechselseitige Teilnahme 
am menschlichen und göttlichen Recht 
und damit ein Sakrament (μυστήριον). 

Zwei Menschen können nicht von alleine 
eins werden; sie benötigen die Gebete der 
Kirche und die Segnung Gottes. Nur so „wer-
den die zwei ein Fleisch sein“ (Mk. 10,8). 
Dazu kommt auch das Ziel der Ehe: 

1 Eine ausführliche Analyse der drei Momente der 
Ehe bei: Anargyros Anapliotis, Ehe und Mönchtum 
im orthodoxen kanonischen Recht: Eine Kanon-
sammlung mit den Kanones der Lokalsynoden und 
der Kirchenväter, Zusammengestellt, (Forum Ortho-
doxe heologie 10), Berlin 2010, S. 10–20. Auch bei 
Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kirche, 
Wien 1864, S. 94–178.

d)  Die Ehe ist sowohl auf das Wohlergehen 
der Ehepartner wie auch auf die Zeugung 
und Erziehung von Nachkommen ausge-
richtet.

2. Ehehindernisse in den Kanones der Lokal-
konzilien und der Kirchenväter

Im Rahmen dieser Deinition der Ehe sind 
alle Regelungen des orthodoxen kanonischen 
Rechts zu verstehen. Fast alle Kanones sind 
eine Art Konkretisierung und nähere Erläu-
terung der oben erwähnten kanonischen 
Deinition der Ehe. 

Die Vorschriften zur Schließung einer 
Ehe sind genau festgelegt und werden 
Ehehindernisse (κωλύματα) genannt. 
Hierbei werden absolute Ehehinder-
nisse (die Eheschließung ist der Person 
nicht gestatet und die geschlossene Ehe 
ist bei Vorliegen dieser Hindernisse un-
gültig) und relative Ehehindernisse (die 
Eheschließung ist insgesamt erlaubt, 

Dr. Dr. Anargyros Anapliotis
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aber nicht mit der konkreten Person) un-
terschieden2. 

Das wichtigste absolute Ehehindernis 
ist die Unfähigkeit zur freien Willensäu-
ßerung. Wo die freie Willensäußerung 
fehlt, gibt es keine Ehe. Eine Eheschlie-
ßung z.B. von Geisteskranken oder von 
Personen, die unter Zwang bzw. Furcht 
handeln, oder von denjenigen, welche 
betrogen werden und ähnliches, ist nich-
tig oder zumindest anfechtbar. 

Mit der freien Willensäußerung hängt 
die Ehe ohne Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten zusammen. Minder-
jährige haben nicht die entsprechende 
Reife für eine freie Willensäußerung und 
dürfen damit ohne die Zustimmung des 
Erziehungsberechtigten keine gültige 
Ehe schließen. Basileios bezichtigt Mäd-
chen, die auf diese Weise anderen Män-
nern folgen der Unzucht (Kanones 38 
und 40). Diese Ehen ohne Zustimmung 
der Eltern3 sind nichtig (ἀνυπόστατον 
τὸν γενόμενον γάμον4). Erst durch die 
Zustimmung der Eltern oder der Erzie-
hungsberechtigten kommt eine Ehe zu-
stande (καθίσταται ἔγκυρος5).

2 Die Aulistung der Ehehindernisse folgt nach 
Nikodim Milasch, Das Kirchenrecht der morgen-
ländischen Kirche, 2. u. verbesserte Aul., übers. 
v. Alexander Pessić, Mostar 1905, S. 576–647.
3 P. Christinakis, Τά ὑποκειμενικά στοιχεῖα 
τοῦ ἀδίκου κατά τοῦς ἱ. Κανόνες, Athen 1986, S. 
228.
4 Balsamon, Εἰς Μ. Βασίλειον 38, in: G. Rhalles 
– M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν 
κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ πανευφήμων 
Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ 
τοπικῶν συνόδων καὶ τῶν κατὰ μέρος ἁγίων 
Πατέρων, Bd. 4, Athen 1854 (Nachdr. 1966 und 
2003), S. 182f.). 
5 Panagiotis Boumis, Θεώρηση καὶ προβλήματα 
τοῦ πολιτικοῦ γάμου, Athen 1985, S. 14f. Zonaras, 
G. Rhalles – M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ 
ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ πανευφήμων 
Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ 
τοπικῶν συνόδων καὶ τῶν κατὰ μέρος ἁγίων 
Πατέρων, Bd. 4, Athen 1854 (Nachdr. 1966 und 

Ein anderes absolutes Ehehindernis 
stellt leibliche Unfähigkeit zum Vollzug 
der Ehegatenplicht dar, oder wenn eine 
noch legal geschlossene Ehe oder Verlo-
bung besteht. 

Außerdem wenn ein Gerichtsurteil 
wegen Verbrechen vorliegt oder ein Ehe-
partner im Gefängnis sizt, darf eine Ehe 
auch nicht geschlossen werden. 

Wenn jemand nach Ableben des Ehe-
partners erneut heiraten möchte, muss 
eine angemessene Zeit (Trauerjahr) ver-
strichen sein6.

Weitere absolute Ehehindernisse gel-
ten für Personen, die im Dienst der Kir-
che stehen. Nach der Chreirotonie zum 
Bischof, Presbyter oder Diakon oder 
nach der Chreirothesie zum Hypodiakon 
darf keine Ehe geschlossen werden. Auch 
wenn die Ehegatin des Priesters, Dia-
kons oder Hypodiakons stirbt, ist eine 
Eheschließung nicht gestatet. Überdies 
ist das Keuschheitsgelübde im Rahmen, 
aber auch außerhalb der Mönchstonsur 
das strengste Hindernis, eine Eheschlie-
ßung von Mönchen oder jungfräulich le-
benden Personen wird als Unzucht und 
damit als Sünde bezeichnet.

Zu den relativen Ehehindernissen zählt 
zuerst die Ehe unter Verwandten, die im 
Konzil von Trullo (Quinisextum, im Jahre 
691/92) sowie in den Kanones von Basileios 
des Großen für unterschiedliche Verwandt-
schaftsfälle mit unterschiedlichen Straf-
maßnahmen geregelt ist. Die Ehe zwischen 
Blutsverwandten in gerader Linie ist unein-
geschränkt verboten. In ungerader Linie ist 
die Blutsverwandtschaft bis zum siebten 
Grad ein Ehehindernis. Der Bischof kann 
aber eine Eheschließung, wo die Eheleute 
im 5., 6. und 7. Grad in ungerader Linie ver-
wandt sind, zulassen (Oikonomia-Anwen-
dung). Im Rahmen einer Verwandtschaft 
wegen Schwägerschaft ist eine Eheschlie-

2003), S. 182–190.
6 Vgl. Theodor Nikolaou, 41.

Deisis_18-19_2011_continut.indd   74 21.04.2011   22:38:05



18–19/2011  Deisis

75

Articole

ßung erst ab dem 5. Grad gestattet. Mit 
der Blutsverwandtschaft wird auch die sog. 
„politische Verwandtschaft“ (der kirchen-
rechtliche Begrif für die Adoption) gleich-
gesetzt. Im Rahmen der Taufe entsteht 
kirchenrechtlich auch eine Verwandtschaft 
zwischen dem Paten, seinem Patenkind und 
seinem jeweiligen Eltern und Kindern, die 
sog. „geistliche Verwandschaft“. Hier bil-
det der dritte Grad die Grenze des relativen 
Ehehindernisses. 

Zudem bildet die Zugehörigkeit ei-
nes Ehepartners zu einer anderen Reli-
gion einen wichtigen relativen Ehehin-
derungsgrund. Bei diesen Ehen ist die 
Sakramentalität der ganzen Ehe ausge-
schlossen, weil der Ungetaufte unfähig 
ist, ein Sakrament zu empfangen. Eine 
Eheschließung zwischen einem Christen 
und einem Sektenangehörigen ist auch 
nicht gestatet. Anderes gilt für die von 
den orthodoxen Kirchen anerkannten 
Konfessionen, mit denen sie sich im Di-
alog beinden (römisch-katholische, lu-
therische, reformierte und anglikanische 
Kirchenangehörige). Nach Nikolaou soll-
te heute in diesen Fällen das Prinzip der 
Oikonomia (der Großherzigkeit) Anwen-
dung inden.7 So könnten heute solche 
Mischehen orthodox vollzogen und die 
Kinder orthodox getauft werden. 

Die Kanones der Lokalkonzilien8 le-
gen fest, wie sich Christen auf Hochzei-
ten, die nicht in der Fastenzeit statinden 
dürfen, verhalten sollen. Ein Geistlicher 
darf z. B. bei einer Hochzeit keiner Thea-
terauführung beiwohnen und keine Ehe 
segnen, die rechtswidrig ist, auf dass er 
sich „nicht an den Sünden anderer Leute 
beteilige […]“.

7 heodor Nikolaou, , a. a. O., S. 17 f. Dafür spricht 
sich auch die Kirche Griechenlands aus: Heilige Synode 
der Kirche Griechenland.

8 Zu den Regelungen der Lokalkonzilien s. Anargy-
ros Anapliotis, a.a.O., S. 16f. 

3. Die Ehe als Mysterion und die sakramentale 
Segnung

Die Ehe ist mehr als ein reines Rechtsver-
hältnis. Obwohl der oben erwähnte Be-
grif „Ehebund“ in der weltlichen Rechts-
ordnung in erster Linie die personale und 
rechtliche Wirklichkeit der Ehe betont, 
wird die Ehe von Getauften vom orthodo-
xen Kirchenrecht primär als Sakrament 
betrachtet, das Christus eingesezt hat. 
Christus betrachtete die Ehe als etwas von 
Got Gestiftetes: von Anfang der Schöp-
fung an hat er sie als Mann und Frau ge-
schafen. «Darum wird ein Mensch seinen 
Vater und seine Muter verlassen, und die 
zwei werden ein Fleisch sein »; daher sind 
sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 
Was nun Got zusammengefügt hat, soll 
der Mensch nicht scheiden (Mk 10,6–9). 
Nach einer anderen Meinung9 hat Chris-
tus selber die Ehe als Sakrament gesegnet 
durch seine Anwesenheit bei der Hochzeit 
zu Kana in Galiläa. Dabei gibt es die Ehe 
nur in dieser Welt, im Reich Gotes hinge-
gen werden Menschen den Engeln gleich 
sein (Mk 12,25). Auch Paulus bezieht sich 
auf Christus, wenn er sagt: Den Verheira-
teten aber gebiete nicht ich, sondern der 
Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann 
scheiden lassen soll – wenn sie aber doch 
geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet 
oder versöhne sich mit dem Mann – und 
dass ein Mann seine Frau nicht entlasse (1 
Kor 7,10–11).

Die Aussage, dass grundsäzlich jede 
Ehe von Getauften (auch von nichtortho-
doxen Christen oder ungläubigen Ortho-
doxen) ein Sakrament ist, ist theologisch 
nicht unbedenklich. Auf jeden Fall darf 
der Zusammenhang von Glaube und 

9 Dies ist jedoch umstritten. Zu dieser Spannung in 
der katholischen heologie vgl. Gerhard Ludwig Müller, 
Katholische Dogmatik: Für Studium und Praxis der 
heologie, Freiburg i. Br. ²1995, S. 759f. im Gegen-
satz zu 1613 Katholischer Katechismus von 1992.
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Empfang eines Sakraments (Frage nach 
der rechten Intention) der Ehepartner, 
bei der kirchlichen Eheschließung nicht 
außer Acht gelassen werden. Die Ehe-
schließung ist damit nicht „magisch“ zu 
verstehen, sondern als ein Gebet der Ehe-
leute und der Kirchengemeinde an Got, 
die Eheleute zu unterstüzen und ihnen 
zu helfen.

Die Zeremonie der Ehe, die Krönung, 
wird immer von einem Priester vollzo-
gen, der um die Gnade Gotes für die 
beiden Brautleute bitet. Nicht nur die 
vorherrschende Meinung in der heutigen 
Kanonistik, sondern auch Balsamon und 
andere byzantinische Kanonisten erken-
nen genau diese priesterliche Einsegnung 
(γαμικὴ ἱερολογία, στεφάνωμα) als den 
Moment des Vollzuges der Ehe als Mys-
terion10 an. So entspricht sie nach Theodor 
Nikolaou „dem sakramentalen Charakter 
der Ehe zweier orthodoxer Christen ihr 
Vollzug durch den Segen und das Gebet 
des Bischofs bzw. des Priesters; dies ist 
ein absolut erforderliches, konstitutives 
Element der Ehe. Der Bischof bzw. der 
Priester ist bei diesem Akt der Spender 
des Sakramentes, wobei Jesus Christus 
wie bei allen Sakramenten der eigentli-
che Spender ist und bleibt. Die kirchliche 
Praxis der Segnung als konstitutives Ele-
ment der Ehe entspringt konsequenter-
weise ihrem Sakramentscharakter und 
ist deshalb von alters her überliefert“11. 

10  G. Rhalles – M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ 
ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ πανευφήμων 
Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ 
τοπικῶν συνόδων καὶ τῶν κατὰ μέρος ἁγίων 
Πατέρων, Bd. 4, Athen 1854 (Nachdr. 1966 und 
2003), S. 561.
11  Ignatios von Antiochien, Polyc. 5,2: ΒΕP 2, 283–
284 (PG 5, 724 B): „πρέπει δὲ τοῖς γαμοῦσι καὶ 
ταῖς γαμουμέναις μετὰ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου 
ποιεῖσθαι, ἵνα ὁ γάμος ᾖ κατὰ θεὸν καὶ μὴ κατ’ 
ἐπιθυμίαν“. Klemens von Alexandrien, Paedago-
gus 3,11: ΒΕP 7, 223 (PG 8, 657 A). Tertullian, Ad 
uxororem II, 8: PL 1,1413 f. Basileios der Große, In 

Dies bedeutet, dass die Ehe ein eigen-
ständiges Sakrament ist und durch die 
Segnung des Priesters vollzogen wird. Die 
Eheschließung indet in einem separaten 
Gotesdienst stat. 

Liturgiegeschichtlich betonte Zhish-
man, dass die Euchologie der Ehe noch 
in der Ecloga Leo’s des Isaurers und 
Konstantin’s (740) nicht ausdrücklich 
geboten erscheint. Darin ist die Ehe be-
reits durch schriftlichen Vertrag oder 
unter mündlicher Einwilligung gültig. 
Nach dieser Meinung war die Ehe nicht 
durch eine sakramentale Segnung, son-
dern durch einen Vertrag vollzogen. Die 
kirchliche Bekränzung oder Krönung 
wurde zuerst durch die 89., um das Jahr 
893 publizierte, Novelle Leo’s des Philo-
sophen ausdrücklich vorgeschrieben.12 J. 
Meyendorf hegt auch keinen Zweifel, dass 
die Kirche „bis zum 9. Jahrhundert […] 
keinen eigenen, von der eucharistischen 
Liturgie getrennten Hochzeitsritus“13 
kannte, betont aber auch, dass die göt-
liche Liturgie als Ort „feierliche[r] Aktu-
alisierung des Sakraments“14 schon früh 
von besonderer Bedeutung gewesen sei. 
Hierbei stüzt er sich jedoch lediglich auf 
Tertullian, der die eucharistische Dar-
bringung (oblatio) nach der Eheschlie-
ßung als conirmatio der Ehe auslegt15. 
Peter Plank16 schließt sich dieser Ansicht 

Hex. Hom. 7,5: BEP 51, 251 (PG 29, 160 B): „ὁ διὰ 
τῆς εὐλογίας ζυγός“. Johannes Chrysostomos, In 
Gen. Hom. 48,6: PG 54, 443.
12  J. Zhishman, Das Eherecht der orientalischen 
Kirche, Wien 1864, S. 158f.
13  J. Meyendorf, Marriage: An Orthodox Perspec-
tive, Crestwood, New York 31984 (dt.: Die Ehe in 
orthodoxer Sicht, Gersau 1992), S. 23.
14  J. Meyendorf, a.a.O., S. 24.
15  Eva M. Synek, OΙΚΟΣ. Zum Ehe- und Fami-
lienrecht der Apostolischen Konstitutionen, in: 
Herbert Kalb/ Richard Poz/ Bruno Primetshofer u.a., 
Kirche und Recht 22, Wien 1999, S. 138f. 
16  Peter Plank, Die orthodoxe Trauung. Eine got-
tesdienstgeschichtliche Skizze, Orthodoxes Forum 
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Meyendorfs an und hebt hervor, dass 
die Trauung kein eigenständiges Sak-
rament, aber immer mit der Eucharis-
tiefeier verbunden war: „Das im Ephe-
serbrief (5,23) verkündete μυστήριον der 
Ehe habe ursprünglich im gemeinsamen 
Empfang der eucharistischen Gaben 
durch das Brautpaar seine Vollendung 
gefunden”17. Trauung und gemeinsame 
Eucharistie waren zutiefst verbunden, so 
dass „die Verfechter der (Wieder-) Ein-
führung der Trauung im Rahmen der hl. 
Liturgie einen kaum zu widerlegenden 
liturgiegeschichtlichen und kirchenrecht-
lichen Ansazpunkt für ihre Argumen-
tation zur Hand haben“18. So verbindet 
Erzbischof Timotheos von Alexandrien 
im 11. Kanon seiner Erotapokriseis über 
Prosfora die kirchliche Trauung mit der 
Darbringung. Auch wurden ägyptische 
Geistliche im 4. Jahrhundert zu solchen 
eucharistischen Trauungen in Privathäu-
ser gebeten, obwohl die Synode von Lao-
dicea (zwischen 325 und 382) die Eucha-
ristiefeier in Privathäusern verbot.

Auch nach römisch-katholischer Auf-
fassung ist die Ehe ein Mysterion. Die 
Ehe kann entweder bei der Eucharis-
tiefeier oder beim Wortgotesdienst ge-
schlossen werden. Den Mitelpunkt der 
liturgischen Feier bildet das Segensgebet 
des Priesters nach der Willenserklärung 
der Eheleute. In diesem Gebet wird die 
Ehe als Sakrament verkündet und sie gilt 
nun als geschlossen19. Die Ehe wird jedoch 
erst durch den ehelichen Akt vollzogen, 
der zur Zeugung von Nachkommen-
schaft geeignet ist. Durch diesen Vollzug 

17/1 (2003) 64f. 
17 Peter Plank, a.a.O., S. 67.
18 Peter Plank, a.a.O., S. 64f. 
19 Vgl. Alfred Beyer, Der Eheschließungsri-
tus, in: Axel Frhr. v. Campenhausen/ Ilona Riedel-
Spangenberger/P. Reinhold Sebot SJ, Lexikon für 
Kirchen- und Staatskirchenrecht, Paderborn/ 
München/ Wien 2000, S. 554f.

der gegenseitigen Liebe wird die Ehe un-
aulöslich20.

Da die Sakramente im lutherischen 
Verständnis „Zeichen und Zeugnis göt-
liches Willens  gegen uns sind, unsern 
Glauben dadurch zu erwecken  und  zu  
stärken“ (CA 13), werden nur die Taufe, 
das hl. Abendmahl, die Beichte und die 
Buße hinzugezählt. Die Ehe ist für Lu-
ther ist „ein äußerlich weltlich Ding“21 
und damit keine Zeichenhandlung Got-
tes gegenüber den Menschen und kein 
Sakrament. 

4. Die Bedingungen, unter denen eine Ehe ge-
schieden werden kann

Im vorchristlichen römischen Recht wur-
de die Ehe rein juristisch, und zwar nur 
als ein Vertrag verstanden, als ein Pro-
dukt des freien Willens der Betrofenen. 
Dieser Vertrag konnte damit jederzeit ge-
kündigt werden. Erst ab 18 v. Chr. muss-
te die Scheidung vor sieben volljährigen 
Zeugen erfolgen. Unter dem Einluss der 
Kirche wandelte sich ab Kaiser Konstan-
tin dem Großen das Verständnis von Ehe, 
als die Scheidungsfreiheit eingeschränkt 
wurde und gewisse Gründe für eine Schei-
dung verlangt wurden. Man durfte seit-
dem kirchlicherseits die Ehe nicht wie 
bei jedem anderen Vertrag einfach aulö-
sen, sondern bestimmte Gründe für eine 
Scheidung mussten vorliegen22; von nun 
an verstand man die Ehe als grundsäz-

20 Vgl. Maximilian Hommens, Der Ehevollzug, 
in: Axel Frhr. v. Campenhausen/ Ilona Riedel-
Spangenberger/P. Reinhold Sebot SJ, Lexikon für 
Kirchen- und Staatskirchenrecht, Paderborn/ 
München/ Wien 2000, S. 564f.
21 Martin Luther, Von Ehesachen, Witenberg 
1530, S. 2
22 Zur Scheidungspraxis in Byzanz s. u. a. Evan-
gelos Katerelos, Die Aulösung der Ehe bei Deme-
trios Chomatianos und Johannes Apokaukos, 
(Europäische Hochschulschriften 450), Frankfurt 
a. Main u. a. 1992.
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lich unaulösbar, hate sie doch durch 
das Christentum auch einen religiösen 
Charakter erhalten.

Es wird eine Liste von Scheidungs-
gründen ausgearbeitet, die teilweise vom 
römischen Denken und teilweise von bi-
blischen und juridischen Vorschriften 
geprägt sind. Es wird dabei zwischen 
Gründen mit Verschulden und Grün-
den ohne Verschulden unterschieden.

Im Ehebruch liegt eine Sünde vor, die 
die Ehegemeinschaft stark erschütert. 
Der Ehebruch zählt allerdings nur dann 
als solcher und zieht damit die Schei-
dung nach sich, wenn er ohne Irrtum, be-
wusst und absichtlich geschah. Nach der 
Novelle 117 der justinianischen Gesez-
gebung, die von der Kirche übernommen 
wurde, darf zum Schuz vor unvernünf-
tigen und unbegründeten Angrifen des 
Ehemannes, sich nicht nur der Mann, 
sondern auch die Frau auch dann vom 
Mann scheiden lassen, wenn er sie we-
gen Ehebruchs anklagt, dies aber nicht 
beweisen kann.

Ein weiteres Anzeichen, dass der Ehe-
bruch als eine Art Todsünde gewertet 
wurde, sind die Strafen, die diese Sünde 
nach sich zieht. Ehebrecherinnen sollen 
in ein Kloster eingewiesen werden. Eine 
Wiederheirat ist nur in Ausnahmefällen 
gestatet und keineswegs mit der Person, 
mit der man Ehebruch begangen hat. Ein 
Laie, der Ehebruch begangen hat, kann 
nicht Kleriker werden, außer, er wird 
erst nach dem Ehebruch getauft. Sollte 
der ehebrechende Mann bereits im kirch-
lichen Dienst sein, muss er sich entweder 
von der Frau oder seinem Amt trennen. 

Es wurden neben dem Ehebruch wei-
tere Scheidungsgründe aufgeführt, und 
zwar Gründe, die man selbst verschuldet 
hat oder die ohne eigenes Verschulden 
eingetreten sind.

Ein Ehescheidungsgrund liegt zum 
Beispiel vor, wenn das Leben des einen 
Ehegaten durch den anderen bedroht 

wird. Es ist dabei gleich, wie die Bedro-
hung geschah, ob es nur ein Versuch war 
oder dieser Versuch misslang.

Überdies kann jeder Ehepartner, der 
für längere Zeit (mehr als zwei Jahre) von 
dem anderen böswillig verlassen wurde, 
die Ehescheidung beantragen. Diese Re-
gelung beruht auf dem weltlichen byzan-
tinischen Recht, das bestrafte, wenn die 
Ehefrau sich auch nur eine Nacht außer-
halb des Hauses auhielt.

Als driter Grund ist die Zerrütung 
der ehelichen Beziehungen aufgeführt. 
Dieser Scheidungsgrund entstand Ende 
des 11. Jahrhunderts in der kirchlichen 
Rechtsprechung. Dieser Fall trit ein, 
wenn die eheliche Zuneigung nicht mehr 
vorhanden war und zur Abneigung wur-
de.

Schon im Jahr 449 wurde der Hoch-
verrat als Scheidungsgrund anerkannt, 
da dieses Verbrechen „unter den Ver-
brechen das schwerste ist“. Wegen der 
Schwere des Verbrechens und der beson-
deren Strabarkeit wurde dieser Schei-
dungsgrund von der Kirche aufgenom-
men. Heuzutage wäre dieser Grund 
aber ein Anachronismus und wird daher 
nicht mehr angewandt.

Als lezter Scheidungsgrund mit Ver-
schulden wird von manchen Kanonisten 
die Abtreibung genannt. Die absichtliche 
Abtreibung eines Kindes steht im direk-
ten Widerspruch zum Sinn der götlichen 
Institution Ehe und hebt daher die Ehe 
selbst auf.

Zu den Gründen ohne Verschulden 
zählen alle Gründe, bei denen keinem 
Ehepartner ein Verschulden zur Last ge-
legt wird und auch keine Strafe vorgese-
hen ist.

Im römischen Recht war der sog. 
„Wahnsinn“, der einen Ehepartner be-
iel, ein ausreichender Scheidungsgrund. 
Die Regelungen zum Wahnsinn wurden 
von der Kirche übernommen und auf die 
heutigen „Geisteskrankheiten“ angewen-
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det. Sie lassen sich auf zwei Hauptpunkte 
zurückführen: Wenn der Wahnsinn peri-
odisch oder ununterbrochen auftrit, das 
Zusammenleben mit dem Ehegaten oder 
dem Verwandten aber nicht völlig unmög-
lich ist, liegt noch kein Scheidungsgrund 
vor. Sollte die Ehe dennoch geschieden 
werden, so hat der gesunde Ehepartner 
die kirchenrechtlichen Folgen einer Schei-
dung mit Verschulden zu tragen. Wenn 
sich der Wahnsinn aber steigert, so dass 
ein gemeinsames Leben nicht mehr mög-
lich ist und auch keine Wiedergenesung 
in Aussicht steht, so darf der andere Ehe-
partner die Scheidung beantragen, ohne 
dass für ihn dabei ein Schaden entsteht. 
Der wahnsinnige Ehepartner ist jedoch 
unzurechnungsfähig und kann niemals 
die Scheidung der Ehe beantragen. Auch 
ist eine Dauer von vier Jahren notwendig, 
bevor der Antrag gestellt werden kann.

Das Unvermögen eines Ehepartners 
zum Beischlaf ist nur dann ein Schei-
dungsgrund ohne Verschulden, wenn 
dieses Unvermögen bereits drei Jahre 
vor der Eheschließung vorhanden gewe-
sen ist und weiterhin in der Ehe fortbe-
steht. Durch ein Geständnis, einen Eid 
und mehrere ärztliche Untersuchungen 
muss der Grund vor Gericht bewiesen 
werden.

Da das gotgeweihte Leben eine 
weit höhere Stufe der christlichen Voll-
kommenheit bietet, wird die Ehe ohne 
Verschulden geschieden, wenn ein 
Ehepartner das keusche Klosterleben 
(Mönchstonsur) wählt. Dennoch gibt es 
hierfür verschiedene Bedingungen.

–  Dem Entschluss zur Scheidung der Ehe 
muss vom anderen Ehepartner schriftlich 
und aus freiem Willen zugestimmt werden. 

–  Der andere Ehepartner bzw. die andere 
Ehepartnerin hat das Recht, die Fortset-
zung der Ehe zu verlangen.

–  Nach einer Verfügung des Kaisers Manu-
el Komnenos, die in manchen Fällen noch 
angewendet wird, ist für den Eintritt in ein 
Kloster eine dreimonatige Bedenkzeit vor-
geschrieben.

Auch die Bischofsweihe hat Einluss auf den 
Status der Ehe, indem sie diese aufhebt. Kon-
kret muss die Ehe vor der Weihe in gegensei-
tigem Einverständnis geschieden werden und 
die Ehefrau als Konsequenz dieser Scheidung 
in ein entferntes Kloster ziehen und auf eine 
Wiederheirat verzichten. Diese kirchenrecht-
liche Regelung fand auch im weltlichen Recht 
Anwendung durch eine Novelle des Kaisers 
Isaak II Angelos von 1187, die bis ins 20. Jahr-
hundert in den orthodoxen Ländern galt.

Asceza: gr. askesis=exercitiu, deprindere.
Asceza este desprinderea de patimi, descătuşarea suletului de planul vieţii corup-
te pentru a ajunge la starea de nepătimire prin dobândirea virtuţilor. Asceza 
presupune un exerciţiu atletic continuu de schimbare radicală a direcţiei vieţii 
spirituale : « omul trupesc » moare pentru a se naşte « omul duhovnicesc ». Ea nu 
se poate limita doar la autodisciplină, la un efort moral de a face binele şi evita 
răul ; ea este doar o parte a urcuşului duhovnicesc, şi presupune în fapt slujirea 
Harului. Asceza este pregătirea continuă pentru trăirea şi păstrarea Harului deja 
primit prin Botez.
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Familia, 
Taina Încununării

Pr. Patriciu Vlaicu 

Întemeierea unei familii este împlinirea a ceea 
ce Dumnezeu a rânduit la Creație: ca omul să 
nu ie singur, ci să trăiască o viață de comu-
niune, în care partea bărbătească și partea 
femeiască se regăsesc în același trup familial. 
Asumarea vieții de familie prin însoțirea cu o 
persoană ce până nu demult era străină, este 
un act de mare îndrăzneală, curaj, nădejde, 
și responsabilitate care marchează nu nu-
mai viața noastră, ci și societatea în care ne 
manifestăm, și generațiile care urmează. Fa-
milia este o cale ce o dată asumată deschide 
perspective dumnezeiesc rânduite, dar care 
se descoperă doar dacă omul este capabil să 
înțeleagă viața ca dar sacru, în Hristos și în 
Biserică (Efeseni 5,32). În Hristos, Adam 
cel nou care a răstignit neputințele prin 
îmbrățișarea jertfelnică a creației întregi, și 
în Biserică, pântecele din care omul se naște 
pentru Viața veșnică. 

Nunta este Sfânta Taină a Încununării, 
prin care omul ajunge să facă lucrător în el 
Harul împărtășit, astfel încât ceea ce este 
iresc-omenesc, să se îndumnezeiască. Ome-
nești sunt aspectele legate de voința omului, 
sentimentele, dumnezeiască este comuni-
unea, trăirea în și prin celălalt, comunica-
rea trăirilor și regăsirea iecărei persoane în 
comuniunea familială. Astfel manifestarea 
comuniunii în iubirea familială este o formă 
de evidențiere a prezenței chipului treimic 
în viața omului. Dragostea trăită în familie 
este o dăruire reciprocă, prin care iecare se 
îmbogățește și se întregește în plinătatea 
iinței sale, ca încununare a ceea ce Dumne-
zeu a rânduit de la așezarea omului în creație. 
În familie, dragostea este încununată prin 
har și se manifestă ca o realitate ce nu ține 
numai de partea omenească. 

În cele ce urmează îmi propun să abordez 
nevoia asumării vieții de familie ca o viață 

nouă, o încununare, și voi sublinia nevoia 
pregătirii responsabile pentru viața de fami-
lie, învățând din ceea ce viața personală ne 
pune înainte.

Pregătirea pentru viața de familie

Inconștient sau conștient, omul se pregătește 
pentru familie de la cea mai fragedă vârstă. 
Inconștient, copiii se pregătesc pentru viața 
de familie observând modul de manifestare 
a mediului în care cresc. Din păcate în mul-
te cazuri părinții tratează cu supericialitate 
aceste aspecte, nu neapărat pentru că s-ar 
dezinteresa de pregătirea copiilor pentru 
viață, ci pentru că pur și simplu pe lângă 
complicațiile de iecare zi, conștientizarea 
pregătirii copiilor pentru familie este ceva 
accesoriu și greu de asumat sistematic, 
gândindu-se că este destul timp după ce 
vor crește. În alte cazuri, părinții intră în-
tr-o logică a jocului de-a irealitatea, adop-
tând în fața copiilor o atitudine de familie 
ideală, uitând că lor le revine și datoria de 
a-i învăța pe copii, prin comportamentul 
iresc de zi cu zi, ce înseamnă ușor sau greu 
în familie, plăcut sau apăsător, cum pot să 
ie dezamorsate tensiunile și cum pot să ie 
depășite contradicțiile și neputințele. Cu 
sau fără implicarea conștientă a părinților, 
copiii observă, acumulează și se formează 
sau deformează, în funcție de mediul din 
care ei asimilează experiențele. 

Atunci când copiii cresc și își pun întrebări 
serioase despre viață și despre relațiile de 
familie, din păcate, în majoritatea cazurilor 
răspunsurile nu vin din mediul familial ci din 
discuții purtate în cercuri de prieteni care-
și pun în valoare descoperirile, iar părinții 
trec cu vederea sosirea vremii curiozităților. 
Pentru că anumite lucruri care se petrec în 
suletul și în viața omului sunt neglijate în 
cadrul discuțiilor dintre părinți și copii, co-
piii caută răspunsuri în jurul lor și primesc 
răspunsuri „de stradă” care le deformează 
concepția despre relația dintre oameni și vi-
ziunea despre familie.
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În toată fragilitatea lor, adolescenții ajung 
să ie confruntați cu aspecte foarte complica-
te ale vieții. Se descoperă pe ei înșiși, dezvoltă 
sentimente pe care nu le pot caliica, imită 
gesturile și atitudinile supericiale din punct 
de vedere sentimental observate în jurul lor 
și în ilmele privite cu coada ochiului. Într-un 
astfel de context, familia are un rol esențial și 
este necesar să ofere prin exemplul de viață 
un element de stabilitate. Dacă nici familia 
nu oferă un astfel de model, inclusiv pentru 
aspectele mai delicate, tânărul este văduvit 
de o alternativă la consumismul sentimental 
pe care lumea îl prezintă ca scop în sine.

În cele mai multe familii gesturile de 
tandrețe dintre părinți sunt ascunse copii-
lor, dar confruntările directe sau indirec-
te, reproșurile, neînțelegerile de tot felul se 
manifestă în mod regulat. Copiii pot să ajungă 
ușor la concluzia că viața de familie înseamnă 
stres, griji, neputințe, neînțelegeri și că până 
la urmă adulții își complică existența cu un 
mod de viață familial ce îi pune în diicultate 
și ii face nefericiți. 

Spre sfârșitul adolescenței și la intrarea 
în tinerețe, viitorul este luat mai în serios și 
tânărul are posibilitatea de a-și așeza gându-
rile. În această perioadă a vieții se încheagă 
prietenii care, dacă nu sunt asumate cu toată 
seriozitatea, riscă să ducă la derive. 

Uneori tinerii care se recunosc nepregătiți 
pentru viața de familie acceptă prietenii con-
juncturale doar pentru a i în rând cu lumea 

și pentru a fugi de monotonie. Astfel de prie-
tenii se pot dovedi ca iind capcane care-l 
deturnează pe om de la integrarea sa în voia 
lui Dumnezeu.

Tânărul, văzând în jurul său prieteniile de 
consum, devine interesat și curios de astfel 
de relații, vrea să le înțeleagă și să le trăiască. 
Problema este că dacă se ajunge la accepta 
o relație de prietenie dominată sentimental 
înainte de a i pregătit pentru viața de fami-
lie, cu toată frumusețea întrevăzută în acea 
prietenie, ea nu va putea ajunge la împlinire 
și se risipește, risipindu-se odată cu ea și o 
parte din inocență, entuziasm și încredere. 

Aș îndrăzni să spun, că în viața unui om, 
deschiderea spre îndrăgostire este o etapă 
fundamentală a vieții. Acest moment este 
similar momentului înloririi de primăvară. 
Dacă un pom fructifer înlorește la prima 
adiere de soare primăvăratic, înghețul ire-
sc vremii dintre anotimpuri, compromite 
loarea, și pomul ajunge să trăiască fără rod. 
Dacă la prima adiere a vântului îndrăgostirii, 
adolescentul se deschide în fața sentimen-
telor deturnându-le spre atitudini de con-
sum, și se amăgește cu o dragoste ce nu po-
ate i împlinită într-o viață de familie, are 
toate șansele să ajungă la dezamăgire, să 
se simtă folosit și manipulat de experiența 
culegătorilor de lori de măr care strivesc 
fără ezitare șansa unui rod deplin. 

Amăgirile din prima tinerețe duc în cele 
mai multe cazuri la traume greu de vindecat. 

Antimis: acoperământ liturgic pe care sunt reprezentate punerea în mormânt 
şi patimile lui Hristos, care se aşază pe altarul Bisericii în vederea Liturghiei 
credincioşilor. Antimisul conţine o parte din moaştele unui sfânt sau martir şi 
poartă semnătura episcopului locului. Tradiţie păstrată din primele secole, antimi-
sul înlocuia un altar sinţit, iind indispensabil pentru Liturghie. Preotul primeşte 
antimisul de la episcopul său, a cărui semnătură garantează nu numai existenţa 
unei comunităţi euharistice locale, ci şi comuniunea sacramentală ce exista între 
el şi preot.
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După o experiență de acest fel, tânărul poate 
ajunge să se închidă în el însuși, să-și piardă 
încrederea în cei din jur și să ajungă incapabil 
de a mai cultiva stări de iubire responsabilă. 
În fapt singurul vinovat pentru eșec este 
graba de a dărui deschidere într-un timp ne-
potrivit. 

Dumnezeu a făcut viața omului în așa fel 
încât să aibă un timp pentru toate. Este un 
timp pentru creștere, formare și educare, 
este un timp pentru înlorire în entuziasmul 
tinereții responsabil cuceritor. Dacă timpii 
aceștia nu sunt respectați, omul se amestecă 
agresiv în rânduiala lui Dumnezeu și dintr-o 
grabă însoțită de supericialitate trece pe 
lângă bucuriile vieții dumnezeiește rândui-
te. 

Din păcate, foarte des omul improvizează, 
lăsându-se cucerit de aparențe iar în momen-
tul în care crede că s-a împlinit constată că a 
lăsat multe lucruri pe dinafară și în cel mai 
bun caz este șubrezit iar cel mai des, este îm-
piedicat pur și simplu să își atingă menirea.

Uneori, din lipsă de răbdare și din su-
pericialitate, alați în fața vieții ca un puzz-
le complex forțăm nota, integrând în de-
sen o piesă nelalocul ei, sensibil diferită și 
ne mulțumim să mizăm pe iluzia optică a 
integrării detaliului imperfect în ansamblu, 
iar apoi continuăm construcția în alte părți. 
Dezamăgirea este extrem de mare atun-
ci când ne dăm seama că piesa nepotrivit 
așezată a antrenat o serie de nepotriviri care 
împiedică împlinirea. Din păcate timpul rân-
duit vieții se scurge și rămânem cu tabloul 
propriei trăiri, văduvit de ceea ce ar i putut 
să-l facă împlinit. Pentru acest eșec nu este 
de vină nimeni altcineva decât graba de a 
forța nota într-un timp și loc nepotrivit.

Prieteniile care nu sunt cultivate la locul și 
timpul potrivit ne deturnează preocupările și 
atenția. Fiind ocupat cu o prietenie identiicată 
deja ca fără inalitate serioasă, omul nu este 
disponibil pentru ceea ce Dumnezeu ar putea 
să îi scoată în cale. Un om serios nu se apro-
pie de cineva ocupat într-o altă relație. Accep-
tând compromisul unei prietenii nelalocul ei, 

rămâne pe dinafară prietenia esențială, prie-
tenie care ar i putut face din tabloul vieții, o 
capodoperă. Probabil pare exagerată prezen-
tarea aceasta, dar iecare viață de om este o 
capodoperă, dacă este înțeleasă și trăită așa 
cum Dumnezeu a pregătit-o. 

Dacă o simplă schiță a unui pictor celebru 
este prețuită, pentru valoarea autorului, po-
ate i lucrarea lui Dumnezeu, viața omului, 
mai prejos? 

În toată copilăria și prima tinerețe, 
educația primită în familie are rolul de a 
statornici fundamente, pe care vor pu-
tea i zidite ediiciile vieții. În același timp, 
conștientizarea datoriei părinților de a-și 
pregăti copiii pentru viață devine un factor 
de autoeducare a părinților și de creștere și 
maturizare a trupului familial. Chiar dacă 
uneori adulții cred că au învățat tot ce au pu-
tut învăța, omul cât trăiește învață și foarte 
adesea aspectele pe care le considerăm for-
matoare pentru cei de lângă noi sunt pentru 
noi înșine formatoare. 

Proiecția etapelor vieții personale în viața de 
familie

Așa cum am mai amintit, întemeierea unei 
familii este o viață nouă, iar Cununia este 
o naștere din nou, o încununare a vieții 
bărbatului prin femeie și o încununare a 
vieții femeii prin bărbat. Prin nuntă, omul se 
regăsește în ceea ce Dumnezeu a creat, bărbat 
și femeie, și prin harul lui Dumnezeu se naște 
un trup nou, trup familial. Conștientizarea 
acestui aspect de viață nouă este deosebit de 
complexă, dar odată înțeleasă putem pricepe 
că este vorba și de o nouă formare, creștere 
și maturizare. 

Ne putem întreba care este cel mai 
important moment din viața unui om? 
Răspunsurile pot i foarte diferite, în funcție 
de perspectiva din care este abordată între-
barea. Dumnezeu a rânduit ca omul să-și 
zidească mântuirea în trup, trup care este 
numit templu al Duhului Sfânt, și de aceea 
începutul existenței trupești este deinitoriu 
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pentru foarte multe aspecte ale vieții. În cli-
pa în care este zămislit omul, se decide patri-
moniul său genetic, bagajul iziologic pe care 
îl va avea în această viață. Atunci în pântece 
își începe viața iința umană, trup și sulet. 

În viața din pântecele mamei omul trece 
prin cele mai spectaculoase faze. Trupul înce-
pe să prindă formă și astfel primele trei luni 
de sarcină sunt deosebit de sensibile. Dacă 
mama nu se îngrijește cum se cuvine, dacă 
se expune la anumiți factori de risc, pruncul 
poate să ie afectat ireversibil, poate să moară 
sau se poate naște cu handicap. Dacă prime-
le luni trec cu bine, următoarele luni sunt 
un timp de consolidare a creșterii. În cele 
șase luni cât au mai rămas până la naștere, 
pruncul va dobândi o anumită moștenire, in 
funcție de pacea sau tulburarea, liniștea sau 
neliniștea pe care o simte în viața părinților, 
aspectele pe care le receptează în continuu. 

Dacă pruncul vine pe lume mai devreme 
decât termenul iresc, riscurile la care este 
supus sunt destul de complexe. Dacă pruncul 
stă în pântecele mamei mai mult decât este 
termenul iresc, sunt altfel de riscuri. Ambele 
situații pot să îl expună pe prunc la pericole 
ce se pot concretiza în handicap temporal 
sau ireversibil, uneori se poate ajunge chiar 
la moarte. 

Momentul nașterii este important și pen-
tru faptul că este o împlinire a vremii, înce-
putul unei noi vieți în lumea aceasta, punctul 
de plecare al unei creșteri și maturizări. În 
primul an după naștere, omul abia ajunge să 
își găsească puncte de echilibru și să facă pri-
mii pași. În al doilea an își consolidează sta-
bilitatea și începe să se exprime, să priceapă 
cuvintele și să se facă înțeles. În al treilea 
an începe să învețe conștient, apoi, în anii 
următori acumulează cunoașterea și încetul 
cu încetul se maturizează, trecând prin mo-
mentele de contradicție ale adolescenței și 
ajungând apoi, după aproximativ douăzeci 
de ani, la maturitate.

Vârstele acestea nu sunt termene ab-
solute. Sunt persoane care se maturizează 
mai repede sau altele trăiesc o imaturitate 

prelungită, cert este că maturizarea ia destul 
de mult timp și este determinată de mulți 
factori interni sau externi persoanei. 

Familia este o viață de om, o viață a omu-
lui care nu este singur, care trăiește împreună 
cu soțul/soția viața de încununare într-un 
trup și de unire într-un gând, așa cum este 
anunțată încă de la săvârșirea logodnei. Ast-
fel viața de familie urmează drumul iresc al 
vieții omului și putem identiica în existența 
familiei momentele similare existenței per-
soanei umane:

Îndrăgostirea este momentul zămislirii 
familiei. Contează foarte mult cum și 
când omul primește în sulet și în viața lui 
îndrăgostirea. O îndrăgostire care are ca fun-
dament doar atracția izică, pierde din vedere 
tocmai aspectele care pot să asigure statorni-
cia dragostei. Îndrăgostirea nu este punctul 
de vârf al iubirii, ci momentul de zămislire a 
acesteia. 

Primele trei luni ale acestei iubiri sunt 
deosebit de importante. Dacă se petrec în 
decența cuvenită și în respectul principii-
lor de viață creștină, iubirea crește în toată 
frumusețea sa și se îndreaptă spre împlini-
rea în viața de familie. Căderea în amăgirile 
supericiale, face ca iubirea să ajungă să ie 
handicapată prin ratarea unei șanse extraor-
dinare de a simți că îndrăgostirea și iubirea 
aduc rod continuu, în întreaga viață. Cei ce 
știu că vor i unul pentru altul viața întreagă, 
nu se grăbesc să trăiască pe furat ceea ce li se 
cuvine ca încununare a dragostei. Dacă cei ce 
se iubesc reușesc să trăiască pregătirea pentru 
familie în abstinență și iubire nepătimașă, își 
vor dovedi că dragostea lor nu se rezumă la 
aspectele de suprafață, la senzații « ușoare » 
și îi va face să dezvolte unul față de altul o 
încredere de nezdruncinat. 

Dacă în toată vâltoarea iubirii nu și-au 
călcat pe principii, nu se vor îndoi de celălalt 
nici în momentele vieții în care nu vor i 
alături. Dacă unul dintre ei sau amândoi 
consideră că unirea trupească este o condiție 
a continuării prieteniei, calea spre neîncre-
dere este deschisă și gelozia se va instala cu 
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prima ocazie. Astfel, este foarte important 
ca sentimentele să ie oneste să se consolide-
ze în respectul principiilor de viață creștină 
și dragostea adevărată să nu ie orbită și 
amețită de drogul plăcerilor furate.

Iubirea zămislită la timpul potrivit, pen-
tru a-și evidenția întregul potențial, tre-
buie să se maturizeze fără pripă, dar nici 
nu trebuie să rămână neîmplinită o vreme 
exagerat de lungă. Căsătoria pripită, poate 
duce la eșec, deoarece amăgirile timpurii se 
transformă adesea în dezamăgiri. În același 
timp, prelungirea exagerată a perioadei de 
pregătire pentru nuntă, poate duce la eșec, 
datorită altor factori la fel de dăunători, cei 
mai importanți iind nehotărârea, rutina și 
obișnuirea cu relația de cuplu fără asumarea 
responsabilităților familiale. Așa cum prun-
cul care nu se naște după împlinirea celor 
nouă luni și jumătate, riscă să moară sau să 
rămână handicapat pentru toată viața, fami-
lia care nu se naște după un an de pregătire, 
riscă să se risipească, sau să acumuleze 
neputințe ce pot duce la handicap. Cine nu 
își dorește căsătoria după primele luni de 
prietenie și nu își conirmă această decizie 
într-un an de zile, nici mai târziu nu o va pu-
tea face cu entuziasm și cu angajament dep-
lin, cel mult, într-un târziu, se va decide din 
obișnuință sau lipsă de alte alternative. 

O iubire care nu are în vedere împlinirea 
în viața de familie, nu este o iubire deplină și 
cu toată durerea, trebuie să ie recunoscută 
ca iind amăgitoare. Viața omului este ex-

trem de complexă și Dumnezeu a rânduit 
binecuvântări pentru iecare etapă a vieții, a 
rânduit potriviri și nepotriviri care să ne ie 
semn spre călăuzirea în viață.

Nunta este încununarea vieții omului și 
trebuie privită ca o împlinire și înțeleasă ca 
o naștere spre viață nouă, o viață dar al lui 
Dumnezeu. Așezarea cununiilor pe creștetul 
mirilor, în Taina Nunții, nu este doar un 
gest simbolic ci este încununarea mirelui cu 
mireasa și încununarea miresei întru mire. 
Cuvintele rostite în timpul așezării cununi-
lor spun: „Se încununează robul cu dum-
nezeu (N) cu roaba lui dumnezeu (N)” și la 
fel și pentru mireasă, în sensul că mirele o 
primește pe mireasă drept cunună a vieții și 
mireasa la fel. 

Cununa așezată pe creștet este semnul 
văzut al încununării, este semul măririi, cin-
stei și responsabilității comune. Cununa este 
și semnul sacriiciului, renunțării la propria 
viață pentru viața de familie, dar un sacriiciu 
pentru fericire, pentru împlinirea unei iubiri 
născute din voia lui Dumnezeu. În familie, 
unirea este spre mântuire, o unire care are 
vocația de a i neîntinată, deoarece ar trebui 
să vină din asumarea celuilalt întru dăruire, și 
să evite subordonarea ei patimii ce urmărește 
în primul rând folosirea celuilalt. Și din acest 
motiv, încununarea este un început de viață 
nouă, ce trebuie asumată în Hristos și în 
Biserică, pentru ca, așa cum am spus la înce-
putul acestor rânduri, ceea ce este iresc-ome-
nesc, să se încununeze în harul dumnezeiesc.
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Die Familie, Mysterium der 
Krönung

Pr. Patriciu Vlaicu

Die Gründung einer Familie ist die Vollen-
dung der von Gott intendierten Menschen-
bestimmung bei der Schöpfung: dass der 
Mensch nicht alleine bleibt, sondern in einer 
Kommunion lebt, wo der Mann und die Frau 
in demselben Familienleib sich wiederinden. 
Das Übernehmen der Verantwortung für ein 
Familienleben durch die Gesellung mit einer 
Person, die bis vor kurzem ein Fremder war, 
ist ein mutiger, hofnungs- und verantwor-
tungsvoller Akt, der nicht nur unser Leben 
einprägt, sondern auch die Gesellschaft, 
in der wir leben und handeln, wie auch die 
nächsten Generationen. Die Familie ist ein 
Weg, der von Gott gewollte Möglichkeiten 
eröfnet, aber nur dann, wenn der Mensch 
fähig ist, das Leben als heiliges Geschenk , in 
Christus und in der Kirche zu verstehen (Eph 
5,32). In Christus, dem neuen Adam, der un-
sere Schwäche durch seine aufopfernde Um-
armung der ganzen Schöpfung gekreuzigt 
hat, und in der Kirche, dem Mutterleib, wo 
der Mensch für das ewige Leben wiederge-
boren wird.

Die Hochzeit ist das Hl. Mysterium der 
Krönung, das dem Menschen ermöglicht, die 
geschenkte Gnade in ihm wirksam machen 
zu lassen, so dass das Natürlich-Menschliche 
vergöttlicht wird. Zur Menschlichkeit zählt all 
dessen, was mit dem Willen und den Gefüh-
len des Menschen zusammenhängt, göttlich 
ist die Kommunion, das Leben in und durch 
den Anderen, das gegenseitige Mitteilen der 
Erlebnissen und das immer neue Entdecken 
des eigenen Selbst in der Familiengemein-
schaft. Die Manifestation der Gemeinschaft 
in der Familienliebe ist also eine Erschei-
nungsform der Dreifaltigkeitsikone im Leben 
des Menschen. Die in der Familie erlebte Lie-
be ist eine gegenseitige Schenkung, welche 
zur Bereicherung und Vollendung des eigenen 

Wesens führt, als Krönung der Menschenbe-
stimmung bei der Schöpfung. In der Familie 
wird die Liebe durch die Gnade gekrönt und 
ofenbart sich als eine Wirklichkeit, die nicht 
nur durch die menschliche Kraft verwirklicht 
werden kann.

In den folgenden Zeilen habe ich vor, über 
die Notwendigkeit zu sprechen, das Famili-
enleben als ein neues Leben, eine Krönung 
des Lebens verantwortungsvoll zu verwirk-
lichen und werde besonders die Notwendig-
keit einer Vorbereitung für das Familienle-
ben betonen, indem ich aus den persönlichen 
Erfahrungen, die das Leben vor uns stellt, zu 
sprechen versuche.

Die Vorbereitung für das Familienleben 

Bewusst oder unbewusst, vorbereitet sich 
der Mensch bereits vom frühen Alter für das 
Familienleben. Unbewusst, vorbereiten sich 
die Kinder für das Familienleben, indem sie 
auf ihre Umgebung achten. Leider kommt es 
oft vor, dass die Eltern dieses frühe Stadium 
oberlächlich behandeln, nicht wegen man-
gelnden Interesse an der Erziehung ihrer 
Kinder, sondern weil sie, in den tagtäglichen 
Verwickelungen, einfach meinen, dass es 
genug Zeit dafür gäbe, wenn sie größer wer-
den. Die Anstrengung bewusst die Kinder 
für ein Familienleben zu erziehen ist meis-
tens etwas Zusätzliches und schwierig syste-
matisch vorzuführen. Es gibt auch Fälle, wo 
die Eltern eine märchenhafte Einstellung an-
wenden, indem sie vor den Kindern eine ide-
ale Familie vorspielen, weil sie ja vergessen, 
dass sie auch die Aufgabe haben, den Kin-
dern durch ihr tägliches normales Verhalten 
dies beizubringen, was es heißt, es schwierig 
oder leicht in der Familie zu haben, ange-
nehm oder bedrückend, wie die Spannungen 
zu entspannen und die Kontroversen oder 
Schwächen zu beseitigen sind. Mit oder ohne 
eine bewusste Teilnahme von Seiten der El-
tern merken die Kinder alles und werden in 
eine oder andere Richtung ausgeprägt, je 
nach der jeweiligen Umgebung.
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Mit dem Alterwerden stellen die Kinder 
ernsthafte Fragen über das Leben und die 
Beziehungen in der Familie und leider kom-
men oft die Antworten nicht aus ihrem Fami-
lienkreis, sondern aus ihrem Freundeskreis, 
welcher seine Entdeckungen angibt. Die El-
tern dagegen übersehen, dass der Zeitpunkt 
für Neugierde angebrochen ist. Weil gewis-
se Ereignisse, die im Leben und in der See-
le des Menschen stattinden, in dem Dialog 
zwischen Eltern und Kindern vernachlässigt 
werden, suchen die Kinder nach Antworten 
um sie herum und bekommen diese Antwor-
ten auf „der Strasse“, die den Begrif über die 
Beziehung zwischen Menschen und über die 
Familie in einer verzerrten Form weitergibt.

In einem noch fragilen Zustand werden 
die Jugendliche mit schwierigen Lebens-
problemen konfrontiert. Sie entdecken sich 
selbst, haben Gefühle, die sie nicht einord-
nen können und ahmen, um ihre Gefühle 
auszudrücken, oberlächige Gesten und Ver-
haltensweisen nach, die sie um sie herum 
oder vom Fernsehen aufgeschnappt haben. 
In einem solchen Kontext wird der Familie 
eine essentielle Rolle zugewiesen und sie 
muss durch eigenes Beispiel zum Stabilitäts-
faktor werden. Wenn sogar die Familie ein 
solches Vorbild nicht anbieten kann, auch 
für die feinfühligeren Aspekte, dann ist der 
Jugendliche von einer Alternative zum sen-
timentalen Konsum beraubt, den die Welt als 
ein Ziel an sich verkauft. In den meisten Fa-
milien kommt es vor, dass die zarten Gesten 
zwischen den Eltern vor den Kindern verbor-
gen werden, alle Arten von Auseinanderset-
zungen werden allerdings regelmäßig vorge-
führt. Die Kinder können so zu dem Schluss 
kommen, dass das Familienleben nur Stress, 
Sorge, Schwäche und Missverständnisse zu 
bedeuten vermag und letztendlich wird das 
Leben der Erwachsenen dadurch nur noch 
komplizierter und demzufolge unglücklich.

Gegen Ende der Pubertät und Anfang 
der Jugendjahre wird die Zukunft ernster 
genommen und die jungen Leute haben die 
Gelegenheit Ordnung in ihren Gedanken zu 

schafen. Jetzt ist die Zeit der neuen Freund-
schaften, die die Gefahr der Abschweifung in 
sich verbergen, wenn sie nicht verantwor-
tungsvoll geplegt werden. Manchmal akzep-
tieren die Jugendlichen, denen bewusst ist, 
dass sie für das Familienleben nicht bereit 
sind, Gelegenheitsfreundschaften weil sie 
mit andern gleichgestellt sein wollen, und 
der Monotonie zu entliehen versuchen. Sol-
che Freundschaften können sich als ernst-
hafte Fälle ausweisen, die den Menschen von 
Gott ablenken. 

Die jungen Leute, die von Konsumfreund-
schaften umgegeben sind, werden darüber 
neugierig und darauf aufmerksam und wol-
len bald, so etwas verstehen und selber er-
leben. Wenn es dazu kommt, dass eine von 
Gefühlen beherrschten Freundschaftsbezie-
hung angefangen wird, bevor man für das 
Familienleben reif genug ist, dann entsteht 
das Problem, bei aller Schönheit einer sol-
chen Freundschaft, dass sie nie zur Erfül-
lung gelangen kann und die Innozenz, den 
Enthusiasmus und das Vertrauen gehen teil-
weise verloren.

Ich würde sogar sagen, dass im Leben eines 
Menschen die Eröfnung zur Liebe ein kons-
titutives Moment darstellt. Dieses Moment 
ist dem Frühlingsaufblühen ähnlich. Wenn 
ein Obstbaum an den ersten Sonnenstrahlen 
aufblüht, wird der zu dieser Zeit speziische 
Frost die Blühte gefährden und so wird der 
Baum keine Früchte bringen können. Wenn 
an den ersten Liebestrahlen die jungen Leu-
te sich öfnen, indem sie die Gefühle zu einer 
Konsumgesinnung ableiten, und sie betrü-
gen dann sich selbst mit einer Liebe, die in 
einer Familienleben nicht verwirklicht wer-
den kann, wird es wahrscheinlich zur Ent-
täuschung kommen und sie werden sich von 
den reuelosen Blumenplücker, die ohne Be-
denken die Möglichkeit, Früchte zu tragen, 
erlischen, manipuliert und benutzt fühlen. 
Die Täuschungen aus der ersten Jugendzeit 
führen oft zu schwer heilbaren Wunden. 
Nach einer solchen Erfahrung entsteht die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Jugendlichen 
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sich in sich selber verschließen, das Vertrau-
en in anderen verlieren und unfähig werden, 
verantwortungsvolle Liebe zu kultivieren. 
Der einzige Fehler für diesen Misserfolg war 
die Hast an dem unrichtigen Zeitpunkt sich 
zu öfnen.

Gott hat das Leben des Menschen so ge-
schafen, dass es eine Zeit für alles gibt. Es 
gibt eine Zeit für Wachsen, und Erziehung 
und eine Zeit für das Aufblühen im Enthusi-
asmus des Jugendalters. Wenn diese Zeiten 
nicht gehalten werden, greift der Mensch ag-
gressiv in die Ordnung Gottes ein und aus ei-
ner oberlächigen Hast verpasst er die Freu-
de, die Gott für jede Etappe vorgesehen hat. 
Leider improvisiert der Mensch sein Leben 
oft und er lässt sich von Erscheinungen ver-
führen. Wenn er dann meint, ein erfülltes 
Leben geführt zu haben, entdeckt er, dass 
vieles einfach draußen weggelassen worden 
ist und im besten Fall ist er nur wackelig, 
meistens aber ist er daran verhindert, seine 
Bestimmung zu erfüllen.

Manchmal, wegen Hastigkeit und Ober-
lächigkeit, versuchen wir, wie vor einem 
komplexen Puzzle, das falsche Puzzlestück 
hineinzustecken und wir geben uns zufrie-
den mit der optischen Illusion, dass nur ein 
einziges mangelhaftes Element aus der Vo-
gelperspektive nicht bemerkbar wäre und 
dann arbeiten wir weiter an anderen Stellen. 
Die Enttäuschung ist umso größer, wenn wir 
sehen, dass dieses falsche Puzzlestück ande-
re falsche Puzzlestücke nach sich gezogen 
hat, die die Lösung hemmen. Leider vergeht 
die Zeit unseres Lebens und wir bleiben mit 
dem Bild unserer eigenen Erlebnissen, wel-
chem das fehlt, was es zur Erfüllung zu brin-
gen vermocht hätte. Für diesen Misserfolg 
trägt nur unsere Hast die Schuld, etwas vor 
seiner Zeit forciert zu haben.

Die Freundschaften, die nicht zu ihrer 
rechten Zeit und zu ihrem rechten Ort ge-
plegt werden, lenken unsere Aufmerksam-
keit ab. Eine Freundschaft zu plegen, die als 
Unerfüllbar identiiziert wurde, heißt für die 
Pläne Gottes mit uns unverfügbar zu blei-

ben. Ein ernsthafter Mensch kommt nicht 
näher zu einem Menschen, der bereits in ei-
ner Beziehung verwickelt ist. Indem wir den 
Kompromiss einer tadelhaften Freundschaft 
akzeptieren, bleibt die essentielle Freund-
schaft fern. Erst sie hätte aus dem Bild un-
seres Lebens ein Meisterwerk schafen kön-
nen. Es kann wohl sein, dass diese hese 
übertrieben scheint, aber jedes menschliche 
Leben ist ein Meisterwerk, insofern es nach 
der Bestimmung Gottes verstanden und 
erlebt wird. Wenn nur eine einfache Skizze 
eines berühmten Malers um des Mahlers Be-
rühmtheit willen, geschätzt wird, kann dann 
das Werk Gottes, was das Leben des Men-
schen ist, etwa weniger bedeuten?

Während der ganzen Kindheit und der 
ersten Jugendzeit spielt die Familienerzie-
hung die Rolle, die Fundamente zu legen, auf 
denen später das Lebensgebäude aufgebaut 
werden kann. Gleichzeitig wird das Bewusst-
werden der Eltern ihrer Verantwortung, die 
Kinder für das Leben vorzubereiten, zur 
Selbsterziehung der Eltern und somit zum 
Ferment des Zuwachsen und Ausreifung des 
Familienleibes. Auch wenn manchmal die 
Eltern meinen, alles gelernt zu haben, lernt 
der Mensch doch sein ganzes Leben durch 
und sehr oft werden genau die Aspekte, die 
grundlegend in der Erziehung unserer Kin-
der sind, grundlegend auch für uns.

Die Projektion der eigenen Lebens Zeitaltern 
auf das Familienleben

Die Gründung einer Familie ist, wie ich be-
reits erwähnt habe, der Anfang eines neuen 
Lebens, und das Sakrament der Krönung ist 
eine Neugeburt, eine Erfüllung des Mannes-
lebens durch die Frau und des Frauenlebens 
durch den Mann. Der Mensch indet sich bei 
seiner Hochzeit als Geschöpf Gottes, Mann 
und Frau, wieder. Durch Gottes Gnade wird 
einen neuen Leib geboren, den Familienleib. 
Das Bewusstwerden dieses neuen Aspekts 
unseres Lebens ist komplex, aber einmal ver-
standen, können wir einsehen, dass es da-
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bei auch um eine neue Schöpfung, ein neues 
Wachsen und Aufwachsen geht.

Wir könnten die Frage stellen, welches Mo-
ment im Leben eines Menschen das wichtigs-
te sei. Die Antworten mögen unterschiedlich 
klingen, abhängig von unserer Perspektive 
auf die Frage. Gott hat es so bestimmt, dass 
der Mensch in demselben Leib an seiner Erlö-
sung aufbaut, der gleiche Leib, welcher auch 
Tempel des Hl. Geistes genannt wird. Deswe-
gen ist der Anfang der leiblichen Existenz für 
viele Lebensaspekte des Menschen grundle-
gend. Im Moment seiner Erzeugung wird sein 
genetisches Erbe entschieden, sein leibliches 
Vermächtnis für dieses Leben. Im Mutterleib 
beginnt das Leben für das menschliche We-
sen, als Leib und Seele.

Im Mutterleib erfährt der Mensch einige 
von den bewundernswertesten Phasen sei-
nes Lebens. Der Leib fängt an, eine Gestalt 
zu bekommen und deshalb werden die ers-
ten drei Schwangerschaftsmonate besonders 
empindlich. Wenn die Mutter sich nicht, wie 
es sich geziemt, plegt, wenn sie sich zu ge-
wissen Risikos aussetzt, kann das Baby unwi-
derrulich beeinlusst werden. Er kann sogar 
sterben oder sich schwer erkranken. Sind die 
ersten Monate gut bestanden, wird das Baby 
sicher aufwachsen. In den nächsten sechs 
Monaten wird das Baby ein gewisses Erbe 
vererben, das von dem Frieden oder dem 

Stress im Leben seiner Eltern abhängt, Ge-
fühlen, die er ununterbrochen wahrnimmt. 
Sollte das Baby zu früh oder zu spät auf die 
Welt kommen, sind die unterschiedlichen 
Risiken ziemlich komplex. Beides kann sich 
negativ auf das Baby auswirken, indem sie 
zu zeitlichen oder unwiderrulichen Behin-
derungen führen könnten, sogar zum Tod.

Das Moment der Entbindung ist auch 
deshalb wichtig, weil es auch eine Fülle der 
Zeit darstellt, einen neuen Anfang auf die-
ser Welt, einen Ansatzpunkt für das Wach-
sen und Reifwerden. Im ersten Jahr nach der 
Geburt kommt der Mensch erst dazu sein 
Gleichgewicht zu inden und seine ersten 
Schritte zu machen. Im zweiten Jahr wird 
seine Stabilität konsolidiert und er fängt 
an, sich zu äußern, Wörter zu verstehen und 
sich verstanden zu machen. Im dritten Jahr 
fängt er an, bewusst zu lernen, um dann die 
Erkenntnis zu vermehren und allmählich 
wird er reif, indem er erstmals durch die wi-
derspruchsvolle Pubertät vorwärtsschreitet, 
um endlich, nach etwa zwanzig Jahren, zur 
Reife zu gelangen. Die Zeitalter sind nicht 
absolut. Es gibt Personen, die sich schneller 
entwickeln und wiederum andere, welche 
mehr Zeit brauchen. Gewiss ist es aber, dass 
der Prozess des Reifwerdens ziemlich viel 
Zeit in Anspruch nimmt und von vielen ex-
ternen und internen Elementen abhängt.

Antimensium: Liturgisches Altartuch, auf dem die Darstellung der Leiden und 
der Grablegung Christi abgebildet ist. Der Altar wird während der Liturgie der 
Gläubigen damit bedeckt. Das Antimensium enthält Teile der Reliquien eines Hei-
ligen oder eines Märtyrers und trägt die Unterschrift des lokalen Bischofs. Diese 
Tradition hat sich aus den ersten Jahrhunderten erhalten und weist auf seine ur-
sprüngliche Funktion, den Altar zu ersetzen, hin. Es ist für das Feiern der Liturgie 
unentbehrlich. Der Priester erhält das Antimension von seinem Bischof, dessen 
Unterschrift nicht nur die Existenz der lokalen eucharistischen Gemeinde be-
zeugt, sondern auch die sakrale Kommunion zwischen dem Priester und seinem 
Bischof.
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Die Familie ist ein Menschenleben, ein 
Leben eines Menschen, der nicht alleine 
ist, welcher mit seinem/r Ehegatte/in in ei-
nem Leib und einer Absicht zusammenlebt, 
so wie es schon bei der Krönung verkündet 
wird. Das Familienleben folgt so dem natür-
lichen Menschenleben und wir können in ih-
rer Existenz ähnliche Phasen identiizieren.

Das Verlieben ist das Moment der Fami-
lienzeugung. Es spielt eine gewichtige Rol-
le, wann und wie der Mensch sich verliebt. 
Wenn nur die körperliche Zuneigung für das 
Verlieben grundlegend ist, wird die Liebe 
von der Stabilitätselementen beraubt. Die 
oberlächigen Täuschungen führen zu einer 
behinderten Liebe, die die außergewöhnliche 
Chance verpasst, ununterbrochen Frucht zu 
tragen. Die Verliebten, denen gewiss ist, dass 
sie für einander das ganze Leben haben, eilen 
sich nicht heimlich das zu erleben, was ihnen 
als Fülle der Liebe zugehört. Wenn den Ver-
liebten gelingt, die Vorbereitungsphase für 
das Familienleben in Abstinenz und unlei-
denschaftliche Liebe zu leben, dann wird es 
ihnen klar, dass die Liebe nicht auf die ober-
lächigen Aspekten, „leichtfertigen“ Eindrü-
cken zurückzuführen ist, sondern ihr ein 
unerschütterliches gegenseitiges Vertrauen 
abzugewinnen ist.

Wenn in dem Tumult der Liebe die Lie-
benden ihre Prinzipien bewahrt haben, wer-
den sie keinen Zweifel an den anderen he-
gen, auch in den Lebensmomenten, wenn sie 
nicht zusammen sein können. Wenn einer 
von ihnen oder beide daran glauben, dass 
das körperliche Einswerden eine Bedingung 
für die Fortsetzung ihrer Freundschaft ist, 
dann ist der Weg zum Misstrauen geöfnet 
und es dauert nicht lange bis die Eifersucht 
sich einsetzt. Es ist deshalb sehr wichtig, die 
Gefühle ernst zu nehmen und sie christlich 
zu entfalten, sodass die wahre Liebe von 
dem Rauschgift der verheimlichten Genüsse 
nicht geblendet und betäubt wird.

Die zu ihrer rechten Zeit gezeugte Liebe 
muss sich in ihrem eigenen Rhythmus ent-
wickeln, um ihre wahre Potentialität zu ent-

falten, aber muss gleichzeitig auch nicht zu 
lange warten. Die hastige Verlobung kann 
zum Misserfolg führen, weil die frühen Ein-
bildungen oft sich als Enttäuschungen erwei-
sen. Zugleich kann eine überzogene Vorbe-
reitungszeit zum selben Misserfolg führen, 
unter anderem auch wegen diesen schädlichen 
Faktoren, wie z.B. Unentschiedenheit, Routi-
ne und das Gewöhnen mit einem gemeinsa-
men Leben ohne die Verantwortungen eines 
Familienlebens. So wie für das Baby, welches 
nach neun Monaten nicht zur Welt kommt, 
das Risiko besteht, zu sterben oder für sein 
ganzes Leben behindert zu bleiben, auch die 
Familie, die nach einem Vorbereitungsjahr 
nicht gezeugt wird, riskiert sich zu verstreu-
en, oder Schwäche anzuhäufen, die zum Han-
dikap führen könnten. Wer nach den ersten 
Monaten der Freundschaft die Ehe nicht in 
Sicht hat und nach einem Jahr noch darüber 
nachdenkt, wird auch nicht im Stande sein, 
diese Entscheidung mit Enthusiasmus und 
vollkommenem Engagement zu trefen und 
wird vielleicht letztendlich gewohnheitsmä-
ßig oder alternativlos sich entscheiden. Eine 
Liebe, die ihre Vollendung nicht in dem Fami-
lienleben sucht, ist nicht eine vollkommene 
Liebe und muss als enttäuschend anerkannt 
werden. Das Leben eines Menschen ist höchst 
komplex und Gott hat unterschiedlichen Seg-
nungen für jede Etappe bestimmt. Er hat uns, 
als leitende Zeichen auf unserem Lebensweg, 
Menschen kennenlernen lassen, die zu uns 
passen oder eben nicht.

Die Hochzeit ist die Erfüllung eines Men-
schenlebens und muss sowohl als solche be-
trachtet als auch als eine Geburt zu einem 
neuen Leben verstanden werden, welches 
Gott uns schenkt. Die sakramentale Krö-
nung des Ehepaares ist nicht nur eine sym-
bolische Geste, sondern die Krönung der 
Braut mit dem Bräutigam und des Bräuti-
gams mit seiner Braut. Die Wörter des sakra-
mentalen Vollzugs lauten: „Gekrönt wird der 
Diener Gottes N.N. für die Dienerin Gottes 
N.N“ und genauso wird es auch für die Braut 
gesagt, mit der Bedeutung, dass beide sich 
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gegenseitig als Krönung ihres Lebens emp-
fangen.

Die Krone ist das sichtbare Zeichen der 
Krönung, der Herrlichkeit, der Würde und 
der gemeinsamen Verantwortung. Die Krone 
ist aber auch ein Zeichen des Opfers, des Auf-
gebens des eigenen Lebens für ein Familienle-
ben, aber ein Opfer zum Zwecke der Seligkeit, 
zur Erfüllung einer mit Gottes Willen gebore-
nen Liebe. In der Familie führt das Einswer-
den zur Erlösung, ein Einswerden, das dazu 
berufen ist, untadelig zu bleiben, weil es von 

der schenkenden Annahme des Anderen ab-
geleitet wird und von ihrer Versklavung un-
ter einer Leidenschaft befreit ist, welche den 
Anderen nur benutzten will. Auch aus die-
sem Grund ist die Krönung der Anfang eines 
neuen Lebens, welche in Christus und in der 
Kirche gelebt werden sollte, damit, wie ich be-
reits schon sagte, das Natürlich-Menschliche 
in der Gnade Gottes gekrönt wird.

Übersetzung: Ovidiu Sechel

Autokephalie: gr. auto-kephalé = eigene Führungsmacht
Die Autokephalie ist maßgebend für die lokale Kirche. Die Kirche stellt die Versamm-
lung des Volkes Gottes dar, das die Eucharistie an einem bestimmten Ort feiert. 
Unter der Führung des Bischofs als Nachfolger der Aposteln, umgegeben von 
den Priestern und unterstützt von den Diakonen, mit der Teilnahme der Gläubi-
gen legt die Kirche ein Zeugnis des Lebens in Christo ab. Ohne diese autokephale 
Struktur gibt es keine Kirche.
Während der apostolischen und post-apostolischen Zeit haben die lokalen Gemein-
den diese hierarchische Ordnung unter bischölicher Führung intakt erhalten. 
Einer autokephalen Kirche werden folgende Rechte zuerkannt: eine Synode der 
lokalen Bischöfen zu berufen (das ist ihre einzige kanonische Autorität), ihr eige-
nes Haupt zu wählen – Erzbischof oder Patriarch (34. apostolischer Kanon), das 
Salböl für das Sakrament der Salbung zu heiligen.
Die kanonische Grundlage der Autokephalie und der Autonomie der lokalen Kir-
che ist allerdings das territoriale Prinzip. Sowohl die Autokephalie als auch die 
Autonomie wurden nicht ausschließlich im Sinne der geographischen Universa-
lität der Kirche verstanden, sondern auch im „katholischen“, universalen Sinne. 
Letztlich ist die Absicht der Autokephalie die kanonische Anerkennung der ekkle-
siologischen Vollkommenheit jeder lokalen Kirche.
Eine lokale Kirche usurpiert ihren autokephalen oder autonomen Status, wenn sie 
unkoordiniert, also nicht in die Ordnung der orthodoxen Katholizität integriert ist. Es 
handelt sich dann um eine schismatische Gruppierung, die keine Kirche im eigentli-
chen Sinne mehr ist. Aus ekklesiologischem Standpunkt betrachtet gibt es gar keine 
orthodoxe Gemeinschaft, wenn sie selbständig, unabhängig und selbstzufrieden 
ist, da ihr der wesentliche Mechanismus der Nachfolge entbehrt: ein Priester kann 
keinen anderen Priester, ein Bischof allein kann keinen anderen Bischof weihen.
Dieses System der lokalen autokephalen Kirchen und der nationalen Jurisdiktion 
ist eins der wesentlichen Merkmale der orthodoxen Ekklesiologie.
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De unde vin bebelușii?

Întrebarea aceasta se pune astăzi mai ales în 
contextul educației sexuale și de multe ori 
răspunsul rămâne închis între pereții ace stei 
dimensiuni. În următoarele rânduri doresc să 
lărgesc această temă și să o orientez în direcția 
potrivită, și anume a unei educații religioase.

Nașterea de prunci

Chiar dacă conviețuirii unui bărbat cu o fe-
meie i se recunoaște în tradiția creștină un 
sens propriu, se obișnuiește ca aceasta să ie 
așezată în mod deosebit sub semnul nașterii 
de prunci și a responsabilității comune pen-
tru creșterea lor. Cu toată cinstea, ce i se cuvi-
ne acestei idei, este totuși nevoie de o viziune 
mai nuanțată, căci altfel căsătoria s-ar dizolva 
practic în familie. Pentru teologia ortodoxă 
aceste două noțiuni nu sunt sinonime, deoare-
ce conținutul și obiectul căsătoriei nu este fa-
milia, ci iubirea soților, ce atinge și afectează 
profund atât viața celor mari cât și a celor mici 
și astfel trasformă întreaga lume.

Atunci când Sf. Părinți accentuează nașterea 
de prunci în cadrul căsătoriei, nu intenționează 
nicidecum să degradeze căsătoria la nivelul 
unei instituții de procreare. Aceasta nu numai 
că ar rata sensul relației și al comuniunii per-
sonale, ci chiar s-ar plasa împotriva lui. Fap-
tul că nașterea de prunci a ținut și încă mai 
ține de destinul și demnitatea femeii, cred 
că nu are nevoie de o argumentație foarte 
dezvoltată, ci este de la sine evident. Nu este 
vorba aici de gândul, conform căruia femeia ar 
trebui neapărat să nască, pentru a avea o viață 
„împlinită”, acest gând să ie departe de noi, ci 
e mai degrabă vorba, că această hotărâre, cu 
sau fără copii, este hotărârea ei. Este decizia 
ei, dacă vrea să ducă o viață feciorelnică sau să 
se căsătorească, dacă vrea să intre la mănăstire 
sau să întemeieze o familie. Ține de destinul și 
demnitatea femeii să aibă libertatea, de a se 
decide neconstrânsă de nimeni asupra acestui 
punct, iar situația în care femeia nu ar avea nici-

un cuvânt de spus în această chestiune, cons-
tituie o violență împotriva iinței ei. Episodul 
Binevestirii fecioarei Maria este îndeajuns de 
grăitor în privința aceasta (Lc 1,26–38).

Istoria omenirii cunoaște din păcate până 
în ziua de astăzi, abuzurile împotriva femeii. 
Chiar aici la noi acasă, în Europa, comerțul 
cu femei, adică cumpărarea, răpirea sau 
sclavia femeilor în scopul prostituției sau 
al căsătoriei este o realitate șocantă, deși o 
realitate nu tocmai prezentă în conștiința 
noastră. Însă acum câteva mii de ani acest 
lucru era la ordinea zilei. Spre ex. povestea 
despre „Răpirea Sabinelor” aparține funci-
ar întemeierii Romei și legitimează în felul 
acesta un comportament similar. Pe acest 
fundal este mai ușor de înțeles, de ce Părinții 
Bisericii au accentuat nașterea de prunci ca 
scop al căsătoriei. Oferă o protecție: femeia 
nu este la dispoziția chefurilor bărbatului, ci 
trebuie recunoscută ca femeie, mamă și soție 
și astfel protejată împotriva tuturor formelor 
de violență, de ieri și de azi.

În timpurile Vechiului Testament căsă-
toria se situează, nu numai din motivul toc-
mai menționat, dar și din acest motiv, în 
mod deosebit sub semnul nașterii de prunci 

Ovidiu Sechel
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și nu al dragostei. Dacă privim mai îndea-
proape faptul central al istoriei mântuirii, și 
anume nașterea Domnului, vom observa, că 
în succesiunile istorice, ce au dus la nașterea 
Mântuitorului, nu este niciun loc pentru 
dragoste, în sensul propriu al cuvântului. 
Dumnezeu așteaptă până ce dragostea dint-
re Avram și Sara se liniștește, pentru a naște 
un copil al credinței și nu al iubirii. Isac o ia 
pe Rebeca de soție după planul tatălui său. 
Rut se căsătorește cu Boas, pentru a asigu-
ra existența familiei ei, iar Solomon apare 
în urma unui moft pătimaș al regelui David, 
pentru a rămâne la doar câteva exemple. 
Atunci când întâlnim iubirea în Biblie, este 
numai ca fapt de sine stătător și nu ca in- 
strument pentru nașterea de prunci. Drago-
stea nu slujește în consecință neamului sau 
speciei omenești, ci are o valoare de sine 
stătătoare și e un bun în sine însuși.

Odată cu Întruparea, și căsătoria se îmbo-
gățește cu dimensiunea iubirii, ce treptat 
ajunge să ie un motiv suicient, pentru a 
încheia o căsătorie. Aceasta era înainte de 
noua perspectivă a întrupării mai degrabă 
o excepție. Deoarece în Hristos nu mai este 
nici bărbat, nici femeie, căci în El amândoi 
sunt una (Gal 3,28), deja Clement Alexand-
rinul (sec. II–III) ajunge la conluzia, „că vir-
tutea bărbatului și a femeii este aceeași vir-
tute […] același mod de viață” (Paedagogus, 
Cartea I). Mai fac doar precizarea scurtă, 
pentru a înțelege mai bine noutatea acestei 
idei, că „virtute“ vine de la „vir” adică bărbat. 
Cu Hristos și noua Oikonomie a harului de-
vine evident, că în dimensiunea harismatică 
se propovăduiește de acum egalitatea totală 
dintre bărbat și femeie. Pentru că ambii 
sunt acum egali, este posibil și pentru dra-
gostea lor, la rândul ei un bine în sine, să se 
concretizeze în căsătorie, ba chiar mai mult 
în Sacramentul căsătoriei și nu doar într-o 
căsătorie civilă. Aceasta înseamnă, că de 
acum căsătoria nu mai servește scopurilor 
sociale, căci ea realizează prin sine, într-o 
mare măsură, menirea omului, și anume in-
trarea în Împărăția lui Dumnezeu. Soțul de-

vine o singură făptură, un „trup” cu soția sa, 
în același mod în care Fiul lui Dumnezeu a 
renunțat să ie doar El însuși, deci Dumne-
zeu, pentru ca în afară de aceasta să devină și 
om, astfel încât poporul Său să poată deveni 
Trupul Său. Atunci când Sf. Taină a Cununiei 
se săvârșește în cadrul Sf. Liturghii, precum 
Hirotoniile pentru diacon, preot și episcop, 
și se orientează prin Cuminecarea comună 
a mirilor, a nașilor și a întregii Biserici spre 
Hristos, caracterul sacramental al căsătoriei 
iese mai ușor la lumină, ca o poartă deschisă 
spre împlinirea menirii omenești. Din prea-
plinul său, căsătoria poate acum să câștige 
o nouă calitate: maternitatea sau paternita-
tea. Copilul, ce se naște din această comuni-
une nupțială, mărturisește prin simpla lui 
prezență, unitatea, ce era deja desăvârșită. 
Din aceste motive consider, că teologia 
ortodoxă ar trebui să accentueze mai depar-
te nașterea de prunci dar cu accentul altfel 
pus. Nu nașterea de prunci constituie sen-
sul căsătoriei, dar sensul nașterii de prunci 
se realizează în toată bogăția lui de-abia în 
cadrul ei.

Problema sexualității

Nașterea de prunci ține bineînțeles în pri-
mul rând de sexualitate. Trecerea acestui lu-
cru sub tăcere, de ex. prin povestea cu barza, 
ce era comună la timpul nostru, nu ajută 
pe nimeni. Copilul nu este luat în serios în 
frământările sale și în afară de aceasta se 
pierde ocazia de a așeza sexualitatea într-o 
prespectivă creștină. Biserica ortodoxă a 
fost nevoită încă de foarte devreme să lup-
te împotriva unei atitudini îmbâcsite față 
de sexualitate, iar această luptă, în diferite 
forme, continuă și astăzi. Mișcările ascetice 
extreme, ce de cele mai multe ori erau repre-
zentate de călugări frustrați, care uitaseră de 
dragostea lor arzătoare către Dumnezeu și 
aproape, ajunseseră în mod repetat atât de 
inluenți, încât Biserica s-a văzut nevoită, 
să dezbată sinodal această problemă. 
Învățăturile, ce erau îndreptate împotriva 
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căsătoriei și a vieții conjugale, au fost conir-
mate de Biserică a i eretice, căci primejduiau 
dezvoltarea personalității omenești și în fe-
lul acesta inluențau în mod negativ relația 
mântuitoare cu Hristos.

Cealaltă extremă, poate cu consecințe și 
mai primejdioase, este ideologizarea și ido-
latria sexualității, ce vor să-l tragă pe om pe 
sfoară, amăgindu-l că nu ar avea și duh, și ast-
fel să explice totul în dimensiunea biologică. 
Tocmai în această pretenție, de a putea ex-
plica totul, constă ideologia. Trupul este 
desprins de sulet și se instalează impresia 
unei false libertăți. În această stare, dorirea 
unui alt trup este de fapt o formă de necro-
ilie. În adevăr omul devine rob al patimilor 
sale, în slujba trupului său, ce după cum se 
știe, sfârșește în putreziciune. Omul alege cu 
putere spirituală, să-și pună duhul său în 
slujba trupului său putregăios, în loc de trup 
în slujba duhului. Această strâmbătate este 
denumită de tradiția creștină drept păcat.

Soluția acestei problematicii schițată foar-
te pe scurt este oferită de Tradiția ortodoxă 
biblică și patristică, cum s-ar spune, din toată 
inima. Căci inima este crucea, centrul, unde 
atât trupul cât și duhul se întâlnesc. Acest 
organ nu are doar o funcție somatică, ci și 
una spirituală. Ea este în același timp atât 
izvorul vieții trupești, cât și centrul puteri-
lor duhovnicești. Din acest motiv inima este 
locul, unde omul îl întâlnește pe Dumnezeu, 
unde îndrăgostiții se unesc, și în felul acesta 
pot duce sexualitatea la propia ei împlinire, 
locul unde credinciosul și rugătorul îl așteptă 
arzând pe Iisus. Această iubire experiată în 
această centralitate a vieții este o provocare 
permanentă: înseamnă să te miști, să crești, 
să speri, să îl aștepți pe celălalt și să îl asculți, 
să te părăsești, pentru a-i veni în întâmpi-
nare. Nevoia sexuală strâmbă nu se vindecă 
deci prin nașterea de prunci, ci prin magnus 
amor, după cum o numește Sf. Ioan Gură de 
Aur: dragostea cea mare.

Orientarea sexualității înspre dragoste 
impune, înainte de a vorbi pe scurt și despre 
sensul celor prezentate până acum, să amin-

tim caracteristica esențială a acestei iubiri. 
Pentru Tradiția biblică și patristică ortodoxă 
cuvântul „orientare” conține deja în sine me-
sajul, căci înseamnă a i îndreptat spre ori-
ent, locul de unde, se știe, vine lumina. Acest 
loc este pentru noi Sințenia Celui ce a Învi-
at. Chiar dacă ne regăsim departe de acest 
centru al dragostei, este neapărat necesar, să 
păstrăm perspectiva cea dreaptă, pentru a ne 
mișca înainte în direcția deschisă pentru noi 
de Hristos.

Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta!
(Ieșirea 20,12)

Cel mai elementar fapt al vieții, forma de 
bază a existenței noastre ne este dată prin 
nașterea din părinți. Asupra acestui lucru 
nu avem nicio inluență: nu noi ne alegem 
părinții, nici timpul sau locul, nici situația 
politică în care suntem născuți, pe scurt: 
raportul nostru cu lumea ne este dat prin 
părinți. Această formalitate a vieții noastre 
corespunde și se raportează la exterioritatea 
propiei noastre iințe, și anume trupul, care 
ne leagă în modul cel mai vizibil de părinții și 
strămoșii noștri.

Față de exterioritatea, corporalita-
tea vieții noastre suntem obligați să ne 
raportăm și o facem, atunci când ca bebeluși 
ne descoperim corpul iar apoi încercăm prin 
diferite inluențe (machiaj, modă, etc.) să-l 
acceptăm, atunci când ne descoperim ori-
ginea și moștenirea iar apoi încercăm să 
o prelucrăm ca parte a identității noastre. 
Porunca dumnezeiască a cinstirii părinților 
ne așează într-o relație beneică pentru noi, 
vis-a-vis de acest fapt formal al existenței 
noastre. Este bine, că te-ai înnăscut așa 
cum ești! Nu este vorba aici de o situație 
biologică sau socială, ci de condițiile super-
iciale ale vieții tale. Tu ești copilul tatălui 
și al mamei tale, într-un mod singular, ce 
rămâne independent de numărul de frați și 
surori. Fără strămoșii tăi nu ai i putut avea 
o existență trupească. Prin porunca cinstirii 
părinților trebuie să te accepți în apariția ta 
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exterioară, conștient de caracterul absolut al 
unicității tale. Aceasta e condiția posibilității 
oricărei forme de iubire, și mai ales a acelei 
mari iubiri. Greșeala acceptării de sine nu 
constă în consecință într-o supraaprecie-
re a propriei importanțe, ci în faptul că, 
această importanță nu este recunoscută și 
celorlalți. Omul ridică pretenția legitimă de 
a i centrul vieții, ceea ce și este, ceilalți însă 
sunt împinși pe nedrept la periferie, unde li 
se recunoaște doar o valoare relativă. Sau, 
omul își împinge propia sa sorginte spre pe-
riferie, rușinându-se de originea sa și ast-
fel de sine însuși, ceea ce în mod implicit 
înseamnă, că nu se acceptă ca făptură dorită 
de Dumnezeu. Aici trebuie să im extrem 
de atenți. Nu este vorba nici de o venerație 
a părinților și implicit a originii noastre, 
nici de o rușinare din cauza lor. Compor-
tamentul poruncit de Dumnezeu față de 
părinții și strămoșii noștri este acela de 
cinstire. Aceasta înseamnă să acceptăm cu 
mulțumire limitele noastre, cu încrederea, 
că este posibil ca iințe unic create să ofe-
rim creativității o expresie unică, conformă 
unicității noastre zidite. 

Nașterea, grija plină de dragoste, educația 
sexuală și toate celelalte lucruri ce țin de 
trup nu reprezintă decât jumătate din sarci-
na creșterii copiilor. Nu trebuie să persistăm 
doar în exterioritatea vieții noastre, ci să 
pătrundem și în interior, nu trebuie să avem 
grijă doar de trupul nostru, ci și de sulet. 
Este necesar nu numai să ne naștem „de jos”, 
ci și „de sus” prin Botez, în Biserică.

Conform Tradiției biblice și patristice ort-
odoxe ne este înspre folosul nostru, poruncit 
de Dumnezeu, să ne acceptăm cu mulțumire 
limitele, dar să im atenți în a nu le transfor-
ma în limitări. Limitele sunt o „înfățișare” a 
iinței noastre, înfățișare, ce ne este de folos. 
Ele ne oferă un „chip”, pe care trebuie să-l 
acceptăm ca iind chipul nostru. Dacă nu 
cădem pradă narcisismului, atunci chipul de-
vine ocazia unei primi depășiri a limitărilor 
noastre, deoarece este orientat către celălalt, 
dincolo de proprietățile individuale ale 
iecăruia. În drumul spre sințenie ne este 
necesar, la momentele de decizie, să ne dez-
propriem. Aceasta înseamnă, că în momen-
tele cruciale ale vieții noastre, trebuie să dăm 
drumul: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său 
și pe mama sa și se va lipi de femeia sa” (Mc 
10,7), „Lasă morții să-și îngroape morții lor” 
(Mt 8,22). Nu limitele se dizolvă, ci limitările. 
Limita ne propune și nu impune o formă, căci 
altfel libertatea noastră ar i afectată. Pe când 
limitarea se constituie pe plăcerea noastră 
față de această o formă. Prin dezpropiere ie-
care persoană și iecare familie, deci comu-
niune de persoa ne, este „deschisă”, chemată 
să nu persiste doar în sine însăși. Ceea ce 
nu ar însemna altceva, decât de a face din 
căsătorie un nou obstacol spre Hristos. Fie-
care are vocația să dea mărturie despre Hris-
tos și astfel într-o transparență trupească și 
suletească, să-L lase a străluci pe chipurile 
noastre pentru copiii noștrii și pentru cei din 
jur. Chiar dacă în cazul copiilor noștri acest 
lucru este posibil doar în etapele timpurii și 

Anafora: gr. si lat. anaphora=înălţare, ridicare, ofrandă

Anaforaua constă într-un ansamblu de rugăciuni de mulţumire, de consacrare şi de 
invocare, însoţite de gesturi şi de acţiuni simbolice, în timpul cărora se săvârşeşte 
prefacerea (metabole) a sintelor daruri (ta dora) în Sintele Taine (ta agia).
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poate iarăși la maturitate, căci iecare trebuie 
mai devreme sau mai târziu să se desprindă 
de părinți, în Biserică mai ales clericii, dar și 
laicii au vocația paternității spirituale, față 
de cei, pe care Dumnezeu rânduiește să-i 
întâlnim. 

Chip al lui Dumnezeu (Fac 1,26)

Pe de-o parte omul este deci integrat prin 
părinți și trupul său în lume și în cosmos, prin 
exterioritatea iinței sale solidar cu întreaga 
zidire, cu toate creaturile, iar după cum am 
văzut, relația dreaptă față de lume nu este nici 
de venerație, nici de exploatare, ci de cinstire. 
Pe de altă parte însă omul este un centru on-
tologic al întregii creații, unde toate converg. 
În principiu nu există nimic pe lumea aceasta, 
pe care omul să nu-l poată atinge cu rațiunea, 
simțirea sau voința sa. El este de la bun început 
întreg trup și sulet și tot de la bun început se 
simte împărțit între ele. Aceasta nu este expre-
sia unei dualități, ci este crucea pe care iința 
umană se constituie dintru început, și care îi 
sigilează iința. Omul leagă astfel într-o uni-
tate organică aceste doua realități. Din acest 
motiv taina iinței se revelează în om și tot din 
acest motiv îi este posibilă atât cunoașterea 
iinței, cât și a lui Dumnezeu. Această posibi-
litate se împlinește și desăvârșește în „Recapi-
tularea” întregii creații în omul liturgic, care 
apoi se unește el însuși cu Dumnezeu și prin 
aceasta reușește să aducă întreaga zidire la El. 
„Ale Tale dintru ale Tale Ție îți aducem de toa-
te și pentru toate” (Lit. Sf. Ioan Gură de Aur). 
Aceasta înseamnă, că omul ce se orientează 
pe sine însuși înspre Dumnezeu, pune prin 
trupul său întreaga creație în legătură cu 
Dumnezeu. El ia din lume ce îi este necesar, 
mâncare, haine, locuință, etc. și conferă tu-
turor acestora o dimensiune personală, deci 
implicit comunitară, atunci când le orientează 
spre Dumnezeu: „Ție îți aducem din toate și 
pentru toate!”

Chipul lui Dumnezeu alcătuie dintru 
început omul, ca o iință capabilă să-L simtă 
și să-L primească pe Dumnezeu. Pentru 

Tradiția biblică și patristică ortodoxă tocmai 
în această înrudire a omului cu Dumnezeu și 
nu în Căderea în păcat se arată soluția la în-
trebarea despre originea și menirea omului. 
Legătura cu Dumnezeu aparține omului într-
un mod esențial și nu poate i întreruptă prin 
păcat, ci doar opacizată. Din acest motiv teo-
logia ortodoxă așează în centrul ei nu Justii-
carea, care pune și presupune Căderea ca fapt 
central, ci Întruparea, care subliniază în mod 
deosebit, capacitatea omului de a-L naște pe 
Dumnezeu și de a-L purta în inimă și pe chip. 
Chipul dumnezeiesc al omului se desăvârșește 
astfel în Hristos. Mistica și ascetica ortodoxă 
încearcă astfel să ilumineze omul din interi-
or spre exterior, din nucleul său interior, din 
inima sa, spre afară. În timpuri ale eicienței 
exterioare și alei performanței carieristice, 
cum sunt timpurile noastre, mesajul orto-
dox găsește mai anevoios o ureche sensibilă 
și cu atât mai greu îi este, de a prinde contur 
în trupurile noastre. Dar în același timp, ex-
act aceste timpuri par tocmai de aceea, poate 
încercând să-și găsească un balans, a ține o 
ușă deschisă pentru întoarcerea omului acasă, 
în interiorul său, în inimă.

Dintru început bebelușul se constituie 
înlăuntrul mamei sale, pe din afară ca bebeluș 
al părinților, iar pe dinăuntru ca bebeluș viu al 
Dumnezeului celui viu. Relația sa cu părinții 
este doar o parte a identității sale, pe când 
relația sa cu Dumnezeu este fondatoare de 
identitate. În timpul celor nouă luni de viață 
intrauterină, bebelușul este pentru părinți un 
musair, un bebeluș, un intrus necunoscut, 
pe când Dumnezeu îl cunoaște din început. 
Pentru El nu este doar un bebeluș, ci acest 
băiețel sau această fetiță: Aqvila sau Priscila. 
„Și înainte de a ieși din pântece, te-am sințit 
și te-am rânduit prooroc pentru popoare” 
(Ier 1, 5). De unde vin atunci bebelușii? De la 
Dumnezeu, căci „toată darea cea bună și tot 
darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de 
la Părintele luminilor” (Iac 1, 17). Bebelușii 
nu ne aparțin deci nouă, ci doar ne sunt nouă 
încredințați, în timp ce soții își aparțin în 
Hristos unul altuia.
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Wo kommen denn  
die Babys her?

Diese Frage stellt sich heutzutage in Verbin-
dung mit der sexuellen Aufklärung und meis-
tens bleibt die Antwort in dieser Dimension 
eingesperrt. Ich möchte in den nächsten Zei-
len die Problematik erweitern und auf ihren 
rechten Platz hinweisen, das heißt: im Rah-
men einer religiösen Aufklärung.

Das Kindergebären

Es ist gewöhnlich für die christliche Tradition, 
das Ziel der Lebensgemeinschaft zwischen ei-
nem Mann und einer Frau, auch wenn ihr als 
solche einen eignen Sinn anerkannt wird, un-
ter besonderen Betonung der Erzeugung der 
Kinder und der gemeinsamen Verantwortung 
für ihre Entwicklung zu setzten. Bei aller Wür-
digung dieser Idee, es besteht jedoch Bedarf ei-
ner diferenzierteren Einsicht, denn sonst wür-
de die Ehe praktisch in die Familie aufgehen. 
Für die orthodoxe heologie sind diese zwei 
Begrife nicht gleichbedeutend, weil der Inhalt 
und Gegenstand der Ehe nicht die Familie ist, 
sondern die Liebe des Ehepaares, die das We-
sen und das Leben sowohl der großen als auch 
der kleinen Menschen berührt und beeinlusst 
und dadurch die ganze Welt verändert.

Wenn die Kirchenväter die Kinderzeugung 
innerhalb der Ehe besonders betonen, wollen 
sie unter keinen Umständen die Ehe zu einer 
legitimen Fortplanzungsinstitution degradie-
ren. Dies würde den Sinn der personalen Kom-
munion und der personalen Gemeinschaft 
nicht nur verfehlen, sondern ja ihm gerade 
als sinnwidrig erscheinen. Dass das Kinderge-
bären mit dem Schicksal und der Würde der 
Frau zusammengehängt hat und immer noch 
zusammenhängt bedarf keiner großen Argu-
mentation und ist jedermann einleuchtend. 
Es geht nicht darum, dass die Frau unbedingt 
Kinder gebären muss, um als Frau einem „er-
füllten“ Leben teilhaftig zu werden, dieser 

Gedanke sei ferne von uns, sondern es geht 
darum dass diese Entscheidung, Kinder oder 
keine Kinder, ihre Entscheidung ist. Es ist ihre 
Entscheidung, ob sie ein jungfräuliches Leben 
führen will, oder heiraten, es ist ihre Entschei-
dung, ob sie ins Kloster will, oder eine Familie 
gründen. Es gehört zu ihrem Schicksal und zu 
ihrer Würde sich darüber frei entscheiden zu 
dürfen und es tut ihrem Wesen Gewalt, wenn 
sie gezwungen ist, in dieser Frage stumm zu 
bleiben. Die Mariä Verkündigung (Lk 1,26–38) 
ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. 

Die Geschichte der Menschheit kennt leider 
immer noch bis zum heutigen Tag den Miss-
brauch der Frauen. In unserem Europa ist das 
Frauenhandel, d.h. das Anwerben, Entführen 
oder Verschleppen von Frauen zum Zwecke 
der Prostitution oder des Ehehandels eine er-
schreckende, und leider nicht im Bewusstsein 
so präsente Realität. Vor einigen tausend Jah-
ren gehörte aber dies zur Tagesordnung. Z.B. 
die Erzählung von der „Entführung der Sabi-
nen“ gehört konstitutiv zur Gründung Roms 
und legitimiert also ein weiteres ähnliches 
Verhalten. Die besondere Betonung der Kin-
derzeugung innerhalb der Familie wird aus 
diesem Hintergrund verständlicher. Es bietet 
einen Schutz: die Frau ist nicht zu handhaben, 

Ovidiu Sechel
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nach Gutdünken des Mannes, sondern muss 
als Frau, Mutter und Ehefrau anerkannt und 
gegen alle Formen von Gewalt, gestern und 
heute, geschützt werden.

In der Zeit des Alten Testaments steht die 
Ehe, nicht nur aus dem oben ausgeführten 
Grund, aber auch aus diesem Grund, unter 
der besonderen Betonung der Kinderzeugung 
und nicht der Liebe. Wenn wir das zentrale 
Faktum der Heilsgeschichte, die Geburt des 
Herrn, uns näher ansehen, werden wir be-
merken, dass in der Aufeinanderfolge der ge-
schichtlichen Erscheinungen, die zum Geburt 
des Messias geführt haben, für die Liebe, im 
eigentlichen Sinn, keinen Platz ist. Gott war-
tet bis die Liebe von Sara und Abraham zur 
Ruhe kommt, um ein Kind des Glaubens und 
nicht der Liebe hervorbringen zu lassen. Isaak 
nimmt Rebekka nach dem Plan seines Vaters. 
Rut heiratet Boas, um die Existenz ihrer Fa-
milie zu sichern und Salomon entspringt ei-
ner sündhaften Laune des Herrschers Davids, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Wenn die 
Liebe in der Bibel anzutrefen ist, dann immer 
als ein selbstständiges Faktum und nicht als 
ein Werkzeug zur Kinderzeugung. Die Liebe 
dient demzufolge nicht der menschlichen Art 
oder Gattung, sondern hat einen unabhängi-
gen Wert und ist ein Gut an sich.

Mit der Inkarnation gewinnt auch die Ehe 
die Dimension der Liebe, die sich allmählich 
als einen Grund an sich entwickelt, um eine 
Ehe zu schließen, was vor der neuen Perspek-
tive der Menschwerdung eher die Ausnahme 
war. Weil in Christus weder Mann noch Frau 
mehr ist, denn in Ihm sind alle eins (Gal 3, 
28), führt bereits Klemens von Alexandrien 
(II–III Jh.) zu dem Schluss, „die Tugend von 
Mann und Frau ist ein und dieselbe Tugend 
[…] eine gleiche Lebensregel“ (Paedagogus, 
Buch I). Mit Christus und der neuen Oikono-
mie der Gnade wird ersichtlich, dass auf cha-
rismatischer Ebene die völlige Gleichheit von 
Mann und Frau verkündet wird. Weil jetzt die 
Beiden gleich sind, kann die Liebe, die selber 
ein Gut an sich ist, zur Ehe werden, und mehr 
noch zum Sakrament der Ehe und nicht nur 

zur Zivilehe. Das heißt, dass die Ehe nicht 
mehr den sozialen Zwecken unterstellt wird, 
denn sie realisiert einen gewichtigen Teil des 
Endzieles des Menschen, nämlich das Eintre-
ten in das Reich Gottes. Der Gatte wird ein 
einziges Wesen, „ein Leib“ mit seiner Frau, 
auf dieselbe Weise, wie der Sohn Gottes auf-
gehört hat nur Er selbst zu sein, also Gott, 
um außerdem auch Mensch zu werden, da-
mit Sein Volk zu Seinem Leib werden konnte. 
Wenn die Ehe in der Hl. Liturgie gefeiert wird, 
so wie die Diakonen-, Priester- und Bischofs-
weihe, und durch die gemeinsame Kommuni-
on auf Christus hin orientiert wird, wird auch 
der sakramentale Charakter der Ehe eindeu-
tiger ersichtlich, als ein geöfnetes Tor zur 
Erfüllung der Menschenbestimmung. Aus ih-
rem Überluss kann die Ehe eine neue Quali-
tät gewinnen: Mutterschaft oder Vaterschaft. 
Das Kind, das aus dieser hochzeitlichen Ge-
meinschaft geboren wird, bestätigt nochmals 
die schon an sich vollkommene Einheit. Aus 
dieser Perspektive wäre meines Erachtens 
für die orthodoxe heologie das Kindergebä-
ren für unsere Zeit neu aber mit einer ande-
ren Nuance zu betonen. Die Kinderzeugung 
macht nicht den Sinn der Ehe aus, aber erst 
in der Ehe entfaltet die Kinderzeugung ihren 
vollen Sinn.

Das Problem der Sexualität

Die Kinderzeugung hat selbstverständlich 
erstmals mit der Sexualität zu tun. Dies mit 
Geschichten, z.B. mit dem Storch zu verheim-
lichen, wie es zu unserer Zeit war, tut nie-
mandem gut. Das Kind wird in seiner Frage 
nicht ernst wahrgenommen und außerdem 
verliert man die Gelegenheit die Sexualität 
in eine christliche Perspektive einzusetzen. 
Die orthodoxe Kirche musste vom Anfang an 
gegen eine verklemmte Einstellung der Sexu-
alität gegenüber kämpfen und dieser Kampf 
dauert in unterschiedlichen Formen immer 
noch. Die extrem asketischen Bewegungen, 
die meistens von frustrierten Mönchen ver-
treten waren, die ihre feurige Liebe zu Gott 
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und Menschen vergessen hatten, waren oft so 
einlussreich, dass die Kirche sich gezwungen 
sah, synodal dieses Problem zu behandeln. 
Die Lehren, die sich gegen die Ehe und das 
Geschlechtsleben der Eheleute richteten, hat 
die Kirche als häretisch bestätigt, denn sie ge-
fährdeten die Entwicklung der Persönlichkeit 
des Menschen und wirkten demzufolge ver-
hängnisvoll auf sein Heil aus. 

Das andere Extrem, mit vielleicht noch 
schlimmeren Konsequenzen, ist die Ideo-
logisierung und Vergötzung der Sexualität, 
die den Menschen um seinen Geist bringen 
will und alles in der biologischen Dimension 
zu erklären versucht. Eben in diesem „Alles-
Erklären-Können“ besteht die Ideologie. Der 
Körper wird von seinem Geist entkoppelt und 
es entsteht der vermeintliche Eindruck eines 
Freiseins. In diesem Zustand ist das Begehren 
eines anderen Körpers eine Art Nekrophilie. 
Der Mensch wird in Wahrheit zum Sklaven 
seiner Leidenschaften, im Dienst seines Kör-
pers, der bekanntlich in Verwesung endet. 
Der Mensch wählt mit geistlicher Kraft, sei-
nen Geist im Dienst seines verweslichen Kör-
pers zu stellen, statt seinen Körper im Dienst 
seines Geistes. Diese Verkehrtheit nennt die 
christliche Tradition Sünde.

Diese in aller Kürze skizzierte Problematik 
löst die orthodoxe biblische und patristische 
Tradition sozusagen mit Herz. Das Herz ist 
das Kreuz, das Zentrum, wo sowohl der Kör-
per als auch der Geist sich trefen. Dieses Or-
gan hat nicht nur eine somatische Funktion, 
sondern auch eine geistige. Es ist gleichzeitig 
die Quelle des körperlichen Lebens und das 
Zentrum der Seele. Deswegen ist das Herz 
der Ort, wo Gott dem Menschen begegnet, 
wo die Liebenden sich miteinander vereinen, 
und so die Sexualität zu ihrer Erfüllung zu 
bringen vermögen, wo der Gläubige und Bet-
tende brennend Jesus erwartet. Die in dieser 
Mitte erfahrene Liebe ist eine ständige Her-
ausforderung; sie bedeutet sich zu bewegen, 
zu wachsen, zu hofen, auf den anderen zu 
hören und zu warten, sich zu verlassen, um 
ihm entgegenzukommen. Das verkehrte se-

xuelle Bedürfnis wird also nicht durch das 
Kinderzeugen geheilt, sondern durch das 
magnus amor, wie Johannes Chrisostomos 
es nennt: die große Liebe.

Die Orientierung der Sexualität auf die 
Liebe hin macht es nötig, bevor wir auch der 
Frage nach der Bedeutung der ganzen Ausfüh-
rung in aller Kürze widmen, das wesentliche 
Merkmal dieser großen Liebe zu erwähnen. 
Für die orthodoxe biblische und patristische 
Tradition beinhaltet das Wort „Orientierung“ 
schon die Botschaft, denn es bedeutet auf den 
Orient ausgerichtet sein, den Ort, woher be-
kanntlich das Licht kommt. Für uns ist dieses 
Ort die Heiligkeit des Auferstandenen. Auch 
wenn wir von dieser inneren Mitte der Liebe 
weit entfernt sind, ist es unbedingt nötig, die 
richtige Perspektive zu bewahren, um uns in 
dem vom Christus geprägten Richtungssinn 
vorwärts zu bewegen. 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren! 
(Ex. 20,12)

Das elementarste Datum unseres Lebens, die 
grundlegende Äußerlichkeit unseres Daseins 
ist durch das von unseren Eltern Geboren-
werden gegeben. Darauf können wir keinen 
Einluss ausüben: wir wählen weder unsere 
Eltern, noch das Zeitalter, den Raum, noch 
die politischen Verhältnisse, in denen wir ge-
boren werden, kurzum: der Bezug zur Welt 
ist uns durch die Eltern vorgegeben. Diese 
Äußerlichkeit unseres Daseins korrespon-
diert und bezieht sich auf die Äußerlichkeit 
unseres Wesens, nämlich den Körper, der 
uns am sichtbarsten mit unseren Eltern und 
Vorfahren verbindet.

Zur Leibhaftigkeit unseres Lebens müs-
sen wir uns beziehen und dies tun wir, indem 
wir unseren Körper als Babys entdecken und 
dann ihn durch Einlüsse (Schminken, Klei-
dung, etc.) zu akzeptieren versuchen, indem 
wir unsere Herkunft und Erbe entdecken und 
dann sie als Teil unserer Identität zu verarbei-
ten haben. Das Gottesgebot der Elternehrung 
setzt uns in eine für uns fördernde Beziehung 
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zu dem äußerlichen Faktum unseres Daseins. 
Es ist gut, dass es dich gibt, und es ist gut, 
dass du hier und jetzt geboren wurdest. Es ist 
gut, dass du so geboren wurdest, wie du bist. 
Es geht nicht um einen biologischen oder so-
ziologischen Sachverhalt, sondern es geht um 
die äußerlichen Bedingungen deines Lebens. 
Du bist das Kind deines Vaters und deiner 
Mutter, in einer singulären Weise, die von 
der Zahl der Geschwister völlig unabhängig 
bleibt. Ohne deine Vorfahren hättest du kein 
leibhaftiges Dasein. Du sollst durch das Eh-
rungsgebot der Eltern dich in deiner leibhaf-
tigen Erscheinung annehmen, bewusst von 
dem absoluten Charakter deiner Einzigartig-
keit werden. Das ist die Bedingung der Mög-
lichkeit jeder Form von Liebe, und besonders 
jener großen Liebe. Das Übel der Selbstannah-
me liegt also nicht in der Selbsteinschätzung 
des Subjekts, sondern, dass es diese Bedeu-
tung der anderen ganz zu Unrecht nicht zuer-
kennt. Man hebt den berechtigten Anspruch, 
den Mittelpunkt des Lebens zu sein, was man 
tatsächlich auch ist, die anderen werden aber 
an die Peripherie geschoben, wo ihnen nur 
einen relativen Wert anerkannt wird. Oder 
man schiebt seine Herkunft an die Peripherie, 
indem man seiner Herkunft und konsequent 
sich selber schämt und implizit sich nicht als 
Geschöpf Gottes zu wissen vermag. Wir müs-
sen hier sehr aufmerksam sein, es geht we-
der um eine Verehrung der Eltern, noch um 
eine Beschämung ihrer wegen. Das von Gott 
gebotene Verhältnis zu unsren Eltern und 
so zu unserer Herkunft ist die Ehrung, das 
heißt dankend unsere Begrenzungen anneh-
men, mit der Zuversicht, dass es möglich ist, 
in unserer besonderen Geschöplichkeit dem 
Schöpferischen einen einzigartigen Ausdruck 
zu verleihen.

Das Geborenwerden, die liebevolle Für-
sorge, die sexuelle Aufklärung und alles was 
mit dem Körper noch zusammenhängt ist 
demzufolge nur die halbe Arbeit in der Kin-
dererziehung. Man muss nicht nur in der 
Äußerlichkeit seines Lebens verharren, son-
dern in das Innere eindringen, sich nicht nur 

um seinen Körper kümmern, sondern auch 
um seine Seele, man muss nicht nur „von 
unten“ geboren werden, sondern auch „von 
oben“; durch die Taufe, in der Kirche. 

Nach der orthodoxen biblischen und pa-
tristischen Tradition ist es geboten, die Be-
schränkung dankbar anzunehmen, aber vor-
sichtig sein, sie nicht in eine Einschränkung 
zu verwandeln. Die Beschränkungen sind 
eine nutzbare „Gestalt“ unseres Wesens. Sie 
bieten uns ein Antlitz an, das wir als unser 
Antlitz annehmen müssen. Wenn wir aber 
keinem Narzissmus verfallen wollen, dann ist 
das Antlitz eben die Möglichkeit einer ersten 
Überwindung der Einschränkung, weil es auf 
den anderen ausgerichtet ist, jenseits von den 
eigenen individuellen Eigenschaften. Auf dem 
Weg der Heiligkeit ist es uns geboten, uns zu 
enteignen, im Moment einer Entscheidung. 
Das heißt an Kreuzungen unseres Lebens, 
müssen wir loslassen: „Deswegen wird der 
Mensch seinen Vater und seine Mutter ver-
lassen und seiner Frau anhangen“ (Mk. 10,7), 
„Folge Mir, und lass die Toten ihre Toten be-
graben“ (Mt 8,22). Nicht die Beschränkungen 
lösen sich, sondern die Einschränkungen. Die 
Beschränkung bietet uns eine Form an, sie ge-
bietet uns allerdings diese Form nicht, denn 
sonst würde unsere Freiheit beeinträchtigt. 
Währenddessen ist die Einschränkung unsere 
Gefälligkeit an eben dieser einen Form. Durch 
das Enteignen ist jede Familie, d.h. Kommu-
nion von Personen, „geöfnet“, berufen nicht 
in sich selbst zu verharren, was soviel bedeu-
ten würde aus der Ehe ein anderes Hindernis 
auf dem Weg zu Christus machen, sondern 
ist berufen, Zeugnis für Christus abzulegen 
und so in einer körperlichen und seelischen 
Transparenz, Ihn für unsere Kinder und für 
alle anderen erscheinen zu lassen. Auch wenn 
für unseren eigenen Kinder dies vielleicht nur 
in den früheren Stadien und vielleicht erst 
später in ihrer Entwicklung zu verwirklichen 
wäre, denn sie müssen früher oder später sich 
von uns entbinden, sind in der Kirche beson-
ders die Geistlichen aber auch die Laien, zur 
geistlichen Vaterschaft berufen, für diejeni-
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gen, die der Hl. Geist auf unserem Lebensweg 
auftreten und ihnen begegnen lässt.

Ebenbild Gottes (Gen 1,26) 

Auf der einen Seite also ist der Mensch durch 
seine Eltern und seinen Körper im Kosmos 
integriert, in der Äußerlichkeit seines Da-
seins mit allen anderen Geschöpfe verbunden 
und das richtige Verhältnis zur Welt, wie wir 
gesehen haben, ist weder sie verehren noch 
sie ausbeuten, sondern sie ehren. Auf der an-
deren Seite ist der Mensch ein ontologisches 
Zentrum der ganzen Schöpfung, wo sich alles 
mit allem verbindet. Im Prinzip gibt es nichts 
auf dieser Welt, was der Mensch mit seinem 
Verstand, Empinden oder Wille nicht berüh-
ren könnte. Er ist vom Anfang an ganz Körper 
und Seele und er fühlt sich vom Anfang an zwi-
schen ihnen gespalten. Dies ist keine Dualität, 
sondern das Kreuz, das sein Wesen besiegelt. 
Der Mensch verbindet in seinem Wesen diese 
zwei Wirklichkeiten in einer organischen Ein-
heit. Deshalb wird das Mysterium des Seins 
im Menschen ofenbar, und deshalb wird in 
ihm sowohl eine Erkenntnis des Seins als auch 
Gottes möglich. Diese Möglichkeit muss ihre 
Erfüllung in der „Rekapitulation“ der ganzen 
Schöpfung in dem liturgischen Menschen in-
den, der dann sich selber mit Gott eint und 
so durch sich die ganze Schöpfung zu Gott zu 
bringen vermag „Das Deinige aus dem Deini-
gen Dir bringen wir dar, nach Allem und für 
Alles“ (Anamnese der Crysostomos-Liturgie). 
Das bedeutet, dass der Mensch, indem er 
sich selbst auf Gott orientiert, durch seinen 
Körper die ganze Schöpfung in Beziehung zu 
Gott setzt. Er nimmt aus der Welt, was für ihn 
nötig ist, Essen, Kleidung, Behausung, etc. 
und gibt all dessen eine persönliche, selbst-
verständlich gemeinschaftliche Dimension, 
wenn er sie auf Gott hin bezieht: „Dir bringen 
wir dar, nach Allem und für Alles“. 

Das Bild Gottes konstituiert den Menschen 
vom Anfang an als ein Wesen, das fähig ist, 
Gott zu empfangen. Für die orthodoxe bibli-
sche und patristische Tradition besteht eben 

in dieser eingeborenen Verwandtschaft zwi-
schen Gott und Mensch und nicht im Sün-
denfall die Lösung der Frage nach der Her-
kunft und nach dem Ziel des Menschen. Die 
Verbindung mit Gott gehört essentiell zum 
Menschen und kann trotz der Sünde nicht ab-
gebrochen werden, sondern nur abgeblendet 
werden. Deswegen kulminiert die orthodoxe 
Tradition nicht in der Rechtfertigung, welche 
den Sündenfall in die Mitte setzt und voraus-
setzt, sondern in der Menschwerdung, welche 
die Fähigkeit des Menschen Gott zu gebären 
und in seinem Herz und Gesicht zu tragen be-
sonders betont. Das Bild Gottes im Menschen 
wird so in Christus vervollkommt. Die ortho-
doxe Mystik und Asketik versucht demzufol-
ge den Menschen von innen her zu verklären, 
aus seinem tiefen Nukleus, aus seinem Herz 
heraus. In Zeiten der äußeren Eizienz und 
Arbeitsleistung wie unserer, ist die orthodoxe 
Botschaft schwieriger zu hören und in unse-
rem Fleisch zu verwirklichen, aber gleichzeitig 
scheint diese Zeit eben deswegen, vielleicht in 
einem Versuch ihr Gleichgewicht zu inden, 
eine Tür geöfnet zu haben für die Rückkehr 
des Menschen in sein Inneres, sein Herz. 

Vom Anfang an konstituiert sich das Baby 
im Inneren seines Mutters, äußerlich als Baby 
seiner Eltern und innerlich als Ebenbild Gottes, 
als lebendiges Baby des lebendigen Gottes. Sei-
ne Beziehung zu den Eltern ist Teil seiner Iden-
tität, während seine Beziehung zu Gott Identi-
tätsstiftend ist. Für die Eltern ist das Baby in 
den neuen Monaten des intrauterinen Lebens, 
ein Gast, ein Baby, wohlgemerkt im Neutrum. 
Währenddessen kennt Gott dieses Baby vom 
Anfang an. Es ist für Ihn dieses Mädchen oder 
dieser Junge: Aqvila oder Priscila. „Noch ehe 
du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe 
ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völ-
ker bestimmt“ (Jer 1,5). Woher kommen denn 
die Babys her? Von Gott, denn „jede gute Gabe 
und jedes vollkommenes Geschenk kommt 
von oben, vom Vater der Gestirne“ (Jak 1,17). 
Die Babys gehören also nicht uns, sondern sind 
nur uns anvertraut, währenddessen gehören 
die Ehegatten in Christus zueinander.
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O relatare despre  
al doilea  „Kirchentag“  
ecumenic.

Nenad Savković

Al doilea „Kirchentag“ ecumenic a avut loc 
la München între 12 și 16 Mai 2010 sub ge-
nericul «Pentru ca nădejde să aveți!« Slujba 
principală de deschidere a început miercu-
ri, 12 mai, la ora 17.30 pe heresienwiese. 
Predicile au fost ținute de Arhiepiscopul ca-
tolic Dr. Reinhard Marx, respectiv de către 
cel evanghelic, Dr. Johannes Friedrich. Cu 
această ocazie, Arhiepiscopul Marx a citit 
și un cuvânt de salutare din partea Papei. 
Papa Benedict al XVI-lea a îndemnat lu-
mea să nu se depărteze de Biserică, acest 
loc al speranței: «În mijlocul unor timpuri 
grele, Dvs. doriți să transmiteți un semnal 
de speranță. Pentru aceasta vă mulțumesc 
foarte mult. Căci lumea noastră are nevoie 
de speranță.» Președintele Germaniei Horst 
Köhler a făcut la rândul său un apel către bi-
sericile Germaniei, de a nu neglija mișcarea 
ecumenică.

În continuare a avut loc în centrul orașului 
München o «seara a întâlnirii», la care au luat 
parte in jur de 300.000 de vizitatori. La buna 
dispoziție au contribuit de asemenea muzica 
și diferite specialități culinare din mai multe 
regiuni bavareze.

La această întalnire ecumenică au partici-
pat toate diocezele ortodoxe din Germania, 
precum si Institutul de Teologie Ortodoxă 
din München, prin profesori, asistenți și 
studenți, care au luat parte la referate, 
discuții, slujbe religioase sau evenimente 
muzicale. Ofertele cu participare ortodoxă 
au fost atât de multe, încât s-a publicat 
un caiet separat, în care s-au putut găsi 
informații detaliate despre evenimentele 
ortodoxe. Joi pe 13 mai, Înalt Preasințitul 
Irinej Bulović de Novi Sad a ținut o cuvân-
tare cu tema «Ce are speranța de a face cu 
Dumnezeu ?». Renumitul episcop si teolog 
a subliniat în fața a aproximativ 200 de 
participanți, că «fară Dumnezeu nu există 
nicio nădejde, căci Dumnezeu este izvorul 
dătător de viață». În alte spații de întâlnire, 
mai precis in așa numita «Agora» s-au putut 
vizita și standuri de prezentare ale biserici-
lor ortodoxe.

Celebrarea Vecerniei la Odeonsplatz
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Joi, 13 mai, intre orele 16 si 18.30 Institu-
tul de Teologie Ortodoxă din München a fost 
vizitat de către episcopii ortodocși. Profesorii, 
asistenții și studenții au salutat pe mitropoli-
tul grec Augoustinos, pe mitropolitul roman 
Seraim si pe episcopul vicar Soian. Episcopul 
Irinej Bulović de Novi Sad a fost oaspete de 
onoare. Din motive pastorale, episcopul sârb 
Constantin pentru Europa Meridională, nu 
a fost prezent. Întâlnirea a fost aprofundată 
prin dialoguri teologice într-o atmosfe-
ra călduroasa. Îndeosebi a fost evidențiată 
însemnătatea Institutului de Teologie pentru 
bisericile ortodoxe din Germania.

Cu ocazia acestei manifestări ecumenice 
o delegație de reprezentanți ai Bisericii Or-
todoxe din Georgia, precum și politicieni ai 
acestei republicii caucaziene au fost invitați 
în Germania de către Fundația Konrad–Ade-
nauer. Această delegație a vizitat ca parte a 
programului ei tot în ziua de joi și Institu-
tul de Teologie Ortodoxă. Delegația a fost 
condusă de Arhimandritul Adam si de către 
protoiereul Giorgi. Oaspeții au fost plăcut 
surprinși de posibilitatea unui studiu de teo-
logie ortodoxă în München, precum și de 
posibilitățile de a lega contacte, de dialog si 
de întâlnire atât cu profesori și studenți ca-
tolici, cât și evanghelici.

Vineri, pe 14 mai la ora 11 s-a celebrat 
Sf. Liturghie în comunitatea ortodoxă sârbă. 
Episcopul Lavrentije de Šabac, care fusese 
anunțat în program și-a retras participarea 
cu puțin timp înainte. Pe lângă episcopul 

vicar Soian al Bisericii Ortodoxe Romane, a 
mai participat la Liturghie și Arhiepiscopul 
Longin, episcopul Bisericii Ortodoxe Ruse. În 
continuare, la ora 12.30 în cadrul forumului 
„orthodox – altorientalischer Begegnungs-
tag“ [Ziua întâlnirii dintre Bisericile ortodoxe 
și Bisericile ortodoxe vechi-orientale] a avut 
loc o agapă cu cercul de prieteni „Philoxe-
nia“. La 14.30 Arhimandritul grec Athenago-
ras Ziliaskopoulos din Frankfurt a moderat 
discuția „Durch Gastfreundschaft Engel be-
herbergen” [Prin ospitalitate găzduim înge-
ri]. În aceeași zi a avut loc la ora 18 o vecernie 
ortodoxă cu Litie, sub conducerea mitropoli-
tului Augoustinos, cu sprijinul protoiereului 
Apostolos Malamoussis, al Arhimandritilor 
Emmanuel Siatkos (Berlin) și Peter Klitsch 
(München), precum și al protoiereilor Dr. 
Mircea Basarab, al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne și Pr. Tamaz Lomidze, al Bisericii Ortodo-
xe Georgiene. Corul grecesc bizantin, corul 
Bisericii Ortodoxe Ruse de sub Patriarhatul 
de Moscova, corul Bisericii Ortodoxe Sârbe 
«Sf. Ioan Vladimir» și corul «Sf. Andrei» al 
Bisericii Ortodoxe Romane și corul parohiei 
copților ortodocși au cântat la vecernie. În jur 
de 20.000 de creștini de diferite confesiuni 
au împărțit împreună pâinea binecuvântată 
cu aceasta ocazie. Președintele evanghelic al 
acestui „Kirchentag“ ecumenic, Eckhard Na-
gel, a numit această sărbătorire comuna «un 
semn al sperantei ». Sâmbătă, pe 15 mai, la 
ora 16, protoiereul Slobodan Milunović a con-
tribuit la discuția «Pacea este posibila – Rapo-Împărțirea litiei

Preoți la „Kirchentag“
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arte care dau curaj». Alte momente ecumeni-
ce de vârf au fost numeroasele evenimente cu 
participare ortodoxă, în special contribuțiile 
Prof. Dr. Larentzakis din Graz, Prof. Dr. Kat-
tan din Münster, Prof. Dr. Athanasios Vletsis 
și Dr. Ciprian Burlăcioiu din München, pre-
cum și Dr. Ioan Moga din Viena. Deosebit de 
impresionanta a fost mărturia Părintelui Dr. 
Moga în fața a aproximativ 5000 de vizita-
tori. I-a fost pusă întrebarea, de ce creștinii 
ortodocși nu acceptă comuniunea euharistică 
cu confesiunile neortodoxe. Dr. Moga, preot 
al Bisericii Ortodoxe Romane și asistent la In-
stitutul de Teologie și Istorie a Creștinismului 
de Răsărit din cadrul universității din Viena, a 
răspuns, că după înțelegerea ortodoxa, o clară 
condiție pentru comuniunea euharistică este 
unitatea de credință și această unitate, după 
multe dialoguri inter-bisericești, nu este încă 
atinsa. Atunci când acest prim scop al depli-
nei identități de credintă va i atins, Biserica 
Ortodoxă poate să se dedice și celui de-al doi-
lea, anume deplinei comuniuni euharistice. 
Din păcate problemele de pe acest drum sunt 
încă nerezolvate, totuși Biserica Ortodoxă se 
străduiește să întărească dialogul în mișcarea 
ecumenică, mai ales în zilele noastre, cu to-
ate provocările și neîncetatele schimbări. În 
opinia Dr. Moga trebuie sesizat, că mișcarea 
ecumenică este de fapt dusă în special de către 
clerici, episcopi, preoți și teologi, în timp ce 
poporul ortodox evlavios, tocmai din cauza 
dezvoltărilor actuale din Europa și din lumea 
întreagă, are de fapt în practică o atitudine 
defensivă. 

Întreaga manifestație ecumenică a fost 
încheiată sâmbătă, 16 mai, cu un apel la o 
conviețuire dreaptă între oamenii din întrea-
ga lume, în cadrul unei slujbe ecumenice, cu 
participarea a 100.000 de credincioși, tot la 
heresienwiese. Președintele Consiliului Bi-
sericii Evanghelice din Germania, Nikolaus 
Schneider, a criticat în predica sa „aroganța” 
și „autosuiciența” tot mai des întâlnite. 

Împreună cu Președintele Conferinței Episco-
pilor din Germania, Robert Zollitsch, Schnei-
der a apelat la compasiunea pentru oamenii 
nevoiași și pentru cei cu o situație socială 
precară. Și președinții acestui „Kirchentag“, 
Eckhard Nagel si Alois Glück, au făcut apel 
către creștini să dea dovadă de o mai mare 
sensibilitate pentru aproapele nostru și să se 
implice în realizarea dreptății. În cadrul acest-
ei slujbe a ținut și Înalt Preasințitul Părinte 
Mitropolit Augoustinos, în numele bisericilor 
ortodoxe, o predică demnă de atenție.

Vecernia ortodoxă cu litie, celebrată în ziua 
de joi seara în prezența a 20.000 de credincioși 
a fost după părerea multor participanți unul 
dintre cele mai importante și mai impresio-
nante evenimente. Acest „Kirchentag“ a fost 
perceput efectiv ca o îmbogățire de către 
catolici, protestanți și ortodocși. Motto-ul 
« Pentru ca nădejde să aveți!« va rămâne un 
semn comun pentru viitorul căii ecumenice 
a confesiunilor creștine din Germania.

Traducere: Alexandru Ioniță

Înaltpreasințitul Augustinos
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Bericht über den  
2. Ökumenischen  
Kirchentag

Nenad Savković

Der 2. Ökumenische Kirchentag fand vom 
12. bis 16. Mai 2010 in München statt und 
stand unter dem Leitwort „Damit Ihr Hof-
nung habt.“ Der zentrale Eröfnungsgottes-
dienst begann am Mittwoch, dem 12. Mai 
um 17.30 Uhr auf der heresienwiese. Die 
Predigten hielten der katholische Erzbi-
schof Dr. Reinhard Marx und der lutheri-
sche Landesbischof Dr. Johannes Friedrich. 
Erzbischof Marx verlas zu diesem Anlass 
auch eine Grußbotschaft des Papstes. Darin 
mahnte Papst Benedikt XVI, sich nicht von 
der Kirche, diesem Ort der Hofnung, abzu-
wenden: „Ihr wollt inmitten einer schwie-
rigen Zeit ein Signal der Hofnung in die 
Gesellschaft senden. Dafür danke ich euch 
sehr. Denn unsere Welt braucht Hofnung.“ 
Bundespräsident Horst Köhler appellierte 
seinerseits an die Kirchen Deutschlands die 
ökumenische Bewegung nicht zu vernach-
lässigen.

Anschließend fand in der Münchner In-
nenstadt ein „Abend der Begegnung“ statt. 
Rund 300.000 Besucher nahmen an der Auf-
taktveranstaltung teil. Musik und kulina-
rische Spezialitäten aus den verschiedenen 
Regionen Bayerns sorgten ebenfalls für gute 
Stimmung.

Beim 2. Ökumenischen Kirchentag in 
München wirkten alle orthodoxen Diözesen 
Deutschlands mit. Auch die Ausbildungs-
einrichtung für Orthodoxe heologie der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
beteiligte sich durch ihre Professoren, Mit-
arbeiter und Studierenden an Vorträgen, 
Diskussionen und gottesdienstlichen sowie 
musikalischen Veranstaltungen. Aufgrund 
der Vielzahl der Veranstaltungen mit ortho-
doxer Beteiligung wurde als Vorbereitung 
zum Kirchentag eine orthodoxe Lesehilfe 
zum Programmheft des 2. Ökumenischen 
Kirchentages veröfentlicht, in dem nähere 
Informationen über die orthodoxen Veran-
staltungen zu inden waren. Am Donners-
tag, dem 13. Mai hielt Seine Exzellenz Bi-
schof Irinej Bulović von Novi Sad auf dem 
Messegelände München-Riem einen Vortrag 
zum hema „Was hat Hofnung mit Gott zu 
tun?“. Der berühmte Bischof und heologe 

Vesper am Odeonsplatz
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betonte vor etwa 200 Teilnehmern, dass es 
„ohne Gott keine Hofnung gibt, weil Er die 
lebenspendende Quelle ist.“ Auf dem Mes-
segelände konnte man in der sogenannten 
„Agora“ unter anderem auch orthodoxe Aus-
stellungstische besuchen.

Am Donnerstag, dem 13. Mai, von 16 
bis 18.30 Uhr, besuchten orthodoxe Dio-
zesanbischöfe die Ausbildungseinrichtung 
für Orthodoxe heologie. Die Professoren, 
Mitarbeiter und Studierenden der Ausbil-
dungseinrichtung begrüßten den griechisch-
orthodoxen Metropoliten Augoustinos, den 
rumänisch-orthodoxen Metropoliten Se-
raim und den Weihbischof Soian. Bischof 
Irinej Bulović von der Diözese Novi Sad war 
Ehrengast. Auf Grund pastoraler Tätigkeiten 
war der serbische Bischof Konstantin für 
Mitteleuropa nicht anwesend. Das Trefen 
wurde durch theologische Gespräche vertieft 
und war von einer herzlichen Atmosphäre 
erfüllt. Besonders wurde die Bedeutung der 
Ausbildungseinrichtung für die Orthodoxen 
Kirchen in Deutschland herausgestellt.

Aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchen-
tags hatte die Konrad – Adenauer – Stiftung 
eine georgische Delegation von Vertretern 
der Orthodoxen Kirche Georgiens und po-
litische Vertreter dieser kaukasischen Re-
publik nach Deutschland eingeladen. Im 
Rahmen ihres Programms besuchte die De-
legation ebenfalls am Donnerstag die Ausbil-
dungseinrichtung für Orthodoxe heologie. 
Die Delegation wurde angeführt vom Archi-

mandriten Adam und dem Protopresbyter 
Giorgi. Die Gäste waren überrascht über die 
einmalige Möglichkeit eines Studiums der 
orthodoxen heologie in München sowie 
über die Möglichkeiten des Kontakts, des 
Dialogs und auch der Begegnung sowohl mit 
katholischen als auch evangelischen Profes-
soren und Studierenden.

Am Freitag, dem 14. Mai um 11 Uhr wur-
de in der serbisch-orthodoxen Kirchenge-
meinde in München die Göttliche Liturgie 
gefeiert. Der im Programm angekündigte 
serbische Bischof Lavrentije von Šabac hatte 
seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Neben 
dem Weihbischof Soian von der rumänisch-
orthodoxen Kirche nahm auch der Bischof der 
russisch-orthodoxen Kirche, S.E. Longin, an 
der Liturgie teil. Anschließend fand um 12.30 
Uhr im Rahmen des Forums „orthodox – alt-
orientalischer Begegnungstag“ ein Frieden-
sessen mit dem Freundeskreis „Philoxenia“ 
statt. Um 14.30 Uhr moderierte der griechi-
sche Archimandrit Athenagoras Ziliaskopou-
los aus Frankfurt die Veranstaltung „Durch 
Gastfreundschaft Engel beherbergen“. Am 
selben Tag fand um 18 Uhr auf dem Odeons-
platz ein orthodoxer Vespergottesdienst mit 
Artoklasia statt, unter der Leitung von Met-
ropolit Augoustinos und der Mitwirkung des 
Erzpriesters Apostolos Malamoussis und der 
Archimandriten Emmanuel Siatkos (Berlin) 
und Peter Klitsch (München), ferner des Erz-
priesters der  rumänisch-orthodoxen Kirche 
Dr. Mircea Basarab und des Priesters der 

Geistliche am Kirchentag

Teilung der Litia

Deisis_18-19_2011_continut.indd   105 21.04.2011   22:38:08



Articole

106

Deisis  18–19/2011

georgisch-orthodoxen Kirche Pater Tamaz 
Lomidze. Der Byzantinische Kantorenchor 
des Griechischen Musikvereins, der Chor der 
russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer 
Patriarchats, der Chor der serbisch-orthodo-
xen Kirche des heiligen Johannes Vladimir, 
der Chor „Hl. Andrej“ der rumänisch-ortho-
doxen Kirche und der koptisch-orthodoxen 
Kirchengemeinde sangen zum Gottesdienst. 
Etwa 20.000 Christen verschiedener Konfes-
sionen teilten nach der orthodoxen Vesper 
gemeinsam das zu diesem Anlass gesegnete 
Brot. Der evangelische Kirchentagspräsident 
Eckhard Nagel nannte diese gemeinsame Fei-
er ein „Zeichen der Hofnung“. Am Samstag, 
dem 15. Mai um 16 Uhr wirkte Erzpriester 
Slobodan Milunović aus München an der Ver-
anstaltung „Frieden ist möglich – Berichte, 
die Mut machen“ mit. Weitere ökumenische 
Höhepunkte waren zahlreiche Veranstaltun-
gen mit orthodoxer Beteiligung, insbesonde-
re die Beiträge von Prof. Dr. Larentzakis aus 
Graz, Prof. Dr. Kattan aus Münster, Prof. Dr. 
Athanasios Vletsis und Dr. Ciprian Burlacioiu 
aus München sowie Dr. Ioan Moga aus Wien. 
Besonders beeindruckend war das Zeugnis 
von Dr. Moga vor etwa 5000 Besuchern auf 
dem Messegelände von München-Riem. Ihm 
wurde die Frage gestellt, warum die orthodo-
xen Christen mit nicht-orthodoxen Christen 
keine Abendmahlsgemeinschaft eingehen. 
Dr. Moga, Priester der Rumänischen Ortho-
doxen Kirche und Dozent am Institut für 
heologie und Geschichte des christlichen 
Ostens an der Universität Wien, antworte-
te, dass nach orthodoxem Verständnis klare 
Bedingung des gemeinsamen Abendmahls 
die vollständige Einheit im Glauben sei und 
dass dies augenblicklich, nach den vielen in-
terkirchlichen Dialogen, immer noch nicht 
erreicht worden ist. Sobald dieses erste er-
sehnte Ziel der völligen Glaubensidentität 
erreicht ist, wird sich die Orthodoxe Kirche 
auch dem zweiten Ziel, nämlich der voll-
ständigen Abendmahlsgemeinschaft, zu-
wenden. Leider seien aber immer noch die 
Probleme auf dem Weg dorthin ungelöst, 

jedoch die Orthodoxe Kirche tut alles, um in 
der ökumenischen Bewegung den Dialog zu 
verstärken, besonders in der heutigen Zeit 
mit all ihren Herausforderungen und stän-
digen Veränderungen. Nach der Meinung 
Dr. Mogas sei jene Tatsache bemerkenswert, 
dass es eigentlich zumeist die Kleriker seien, 
die Bischöfe, Priester und heologen, die die 
ökumenische Bewegung mittragen, während 
das orthodoxe fromme Volk, indessen, ge-
rade durch die aktuellen Entwicklungen in 
Europa und weltweit, zur Frage der ökume-
nischen Bemühungen in praxi eine defensive 
Haltung einnimmt.

Mit einem Appell an das gerechte Mitei-
nander aller Menschen weltweit, wurde der 
2. Ökumenische Kirchentag in München am 
Samstag, dem 16. Mai – wiederum auf der 
heresienwiese – mit einem ökumenischen 
Gottesdienst vor 100.000 Gläubigen verab-
schiedet. Der amtierende Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, Ni-
kolaus Schneider, kritisierte in seiner Predigt 
den „Hochmut“ und die „Selbstgenügsamkeit“ 
vieler Menschen. Gemeinsam mit dem Vor-
sitzenden der Deutschen Bischofskonferenz 
Robert Zollitsch, appellierte Schneider an 
das Mitgefühl für Hilfsbedürftige und sozial 

Seine Exzellenz Erzbischof Augustinos
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Schwache. Auch die ÖKT-Präsidenten Eck-
hard Nagel und Alois Glück riefen die Chris-
ten zu mehr Mitmenschlichkeit und Gerech-
tigkeit auf. Zum Abschlussgottesdienst hielt 
auch Seine Eminenz Metropolit Augoustinos 
im Namen der orthodoxen Kirchen Deutsch-
lands eine beachtenswerte Predigt.

Die auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag 
gefeierte orthodoxe Vesper mit Artoklasia am 
Donnerstagabend vor 20.000 Gläubigen war 

nach Ansicht sehr vieler Teilnehmer eine der 
bedeutendsten und eindrucksvollsten Ver-
anstaltungen. Überhaupt ist der Kirchentag 
für die katholischen, protestantischen und 
orthodoxen Christen als Bereicherung wahr-
genommen worden. Das Leitwort „Damit 
Ihr Hofnung habt“ wird als gemeinsames 
Zukunftszeichen den weiteren ökumeni-
schen Weg der christlichen Konfessionen in 
Deutschland begleiten und kennzeichnen.

Proiectul de construcţie a unei 
mănăstiri reşedinţă episcopală 
în oraşul München

În urma aderării României la Uniunea 
Europeană, numărul românilor care trăiesc 
în Bavaria a crescut semniicativ, astfel că 
doar în oraşul München trăiesc actualmen-
te în jur de 20.000 de români ortodocşi. În 
dorinţa de a răspunde nevoilor liturgice, 
duhovniceşti, culturale şi sociale ale acestor 
oameni, Consiliul de conducere al Mitropo-
liei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord 
hotărâ la 10 septembrie 2004 ca sediul Epis-
copului vicar al Mitropoliei să ie stabilit în 
oraşul München. La luarea acestei hotărâri 
s-a ţinut seama şi de dorinţa multora din 
credincioşii din München de a-l avea în mijlo-
cul lor pe Episcopul vicar al Mitropoliei, care 
să le unească eforturile în scopul procurării 
unui locaş de cult propriu, precum şi în acela 
al organizării în acest oraş a unui aşezământ 

mănăstiresc, în scopul promovării valorilor 
liturgice, ascetice şi duhovniceşti ale tradiţiei 
ortodoxe în rândul credincioşilor ortodocşi, 
dar şi în dialogul cu celelalte confesiuni 
creştine sau cu oamenii care şi-au pierdut 
credinţa. S-au făcut astfel demersurile pen-
tru cumpărarea unui teren pe care să ie 
construită o mănăstire reşedinţă episcopală. 
Întregul proiect este conceput să ofere un 

Imagine 3D de la orizontală
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„acasă” tuturor românilor din München şi 
împrejurimi şi să ajute la promovarea valori-
lor culturii şi tradiţiilor româneşti ortodoxe 
în München precum şi în întreaga Bavarie, 
în vederea depăşirii falselor prejudecăţi la 
adresa României şi a românilor.

Prezentarea proiectului

1. Biserica
Este proiectată o biserică în reprezenta-

tivul stil brâncovenesc pentru aproximativ 
200 de persoane. În subsolul acesteia se va 
construi o sală comunitară multifuncţională 
pentru întruniri, conferinţe, seminarii. Prin 
aceasta se doreşte ca Biserica românească să 
ie totodată centru de evlavie ortodoxă, dar 
şi spaţiu de întâlnire şi cunoaştere, care să 
mijlocească întâlnirea românilor între ei pre-
cum şi cu cei în mijlocul cărora trăiesc.

 
2. Aşezământul bisericesc
a) Sediul episcopal
În locaţia din proximitatea bisericii sunt 

prevăzute încăperile pentru sediul episco-
pal: chilii pentru episcop, un ieromonah, un 
ierodiacon, birou, trapeză, sală de primire, 
bibliotecă, câteva camere de oaspeţi.

b) Mănăstirea
Avându-se în vedere tradiţia ortodoxă 

românească, conform căreia centrele epis-
copale funcţionează în regim mănăstiresc, 
aşezământul bisericesc din München va 
funcţiona şi el în regim de mănăstire. Perso-
nalul monahal al acestuia, pe lângă faptul că 
va asigura funcţionarea întregii activităţi a 
aşezământului şi va deservi şi împodobi slu-
jbele de la biserică, va coordona şi anumite 
acţiuni cu caracter social. 

c) Proiect cultural-educaţional
În cadrul aşezământului bisericesc este 

prevăzut şi un spaţiu în care să funcţioneze o 
grădiniţă şi să se desfăşoare diverse activităţi 
pentru tineret, precum cursuri de limbă 
română şi istorie naţională, seminarii pe 

teme de spiritualitate, cu ajutorul cărora să 
ie cultivată identitatea acestora şi să li se 
poată mijloci o orientare în viaţă.

d) Activitate socială
La 15 octombrie 2007 a fost îniinţată la 

iniţiativa noastră Asociaţia caritativă pen-
tru ajutor la domiciliu „Sf. Vasile cel Mare”. 
Scopul ei este acela de a veni în ajutorul celor 
săraci, bolnavi sau bătrâni, al celor alaţi în 
diferite nevoi materiale sau spirituale, care 
nu se mai pot descurca singuri, conform prin-
cipiului creştin de întrajutorare frăţească. 
Pentru coordonarea acestei activităţi este 
prevăzut de asemenea un spaţiu în cadrul 
aşezământului nostru. 

În scopul menţionat primăria oraşului 
München ne-a oferit spre cumpărare în 
cartierul Aubing (Kastelburgstr., aproape 
de intersecţia cu Industriestr.) un teren de 
2605 m2, la un preţ de 1.146.200 €, ales spe-
cial ca să corespundă necesităţilor noastre. 
Pentru construcţie vor mai i necesari încă 
aproximativ 3 milioane €. În vederea acoper-
irii necesităţilor de inanţare a terenului cât 
şi a costurilor de construcţie a complexului 
mănăstiresc, am făcut următoarele planuri 
de inanţare:

Terenul de 2.605 m2 a fost împărţit în 260 
de unităţi a câte 10 m2. La un preţ de 440 €/
m2, o unitate, cuprinzând 10 m2, are o valoa-
re de 4400 €. Cei care doresc să facă donaţii 
pentru teren vor putea prelua, după puteri, 
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unul sau mai mulţi metrii pătraţi, una sau 
mai multe unităţi.

Volumul total al ansamblului, de 9600 m3, 
a fost la rândul lui împărţit în 960 de unităţi, 
numite simbolic „cărămizi”, de câte 10 m3, în 
valoare de 3000 €, câte 300 € pentru iecare 
m3. Astfel donatorii vor putea inanţa unul 
sau mai mulţi metrii cubi, una sau mai multe 
„cărămizi”.

Din donaţiile credincioşilor Mitropo-
lia a reuşit deja să strângă 250.000 € pen-
tru cumpărarea terenului. Dovedind o 
atitudine creştină frăţească, atât Arhiepis-
copia de München şi Freising cât şi Biserica 
Evanghelică Luterană din Bavaria au promis 
un sprijin inanciar pentru cumpărarea te-
renului. De curând au fost primiţi ca donaţie 
din partea Bisericii Evanghelice 300.000 € în 
acest scop. Mitropolia noastră mulţumeşte 
călduros Bisericii Evanghelice pentru spriji-
nul oferit prin consilierii bisericeşti Michael 
Martin şi Ulrich Zenker. 

În septembrie a.c. îl aşteptăm în München 
pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, pentru a oicia 
slujba punerii pietrei de temelie a viitoarei 
mănăstiri. Lucrările de construcţie urmează 
să înceapă în prima parte a anului viitor.

Pe lângă banii colectaţi deja, incluzând aici 
şi ajutorul din partea Bisericilor creştine suro-
ri din München, este necesar să mai găsim 
încă donatori disponibili să ne ajute. Pri-
ma urgenţă este completarea sumei pentru 
cumpărarea terenului. Ne adresăm în acest 
scop şi Dumneavoastră, dorind a vă pune la 

inimă faptul că ne va i de mare ajutor orice 
contribuţie. Bineînţeles că este vorba de un 
efort foarte mare, însă doar asumându-l pu-
tem întreprinde ceva. Este vorba de identita-
tea şi de imaginea românilor care în condiţiile 
existente de-a lungul ultimelor decenii au 
fost determinaţi să trăiască şi să lucreze în 
străinătate, este vorba de identitatea şi viitorul 
copiilor lor. Dacă dorim cu adevărat să facem 
ceva pentru noi şi pentru urmaşii noştri, vom 
face şi jertfa necesară acestui lucru.

Cu nădejde, dragoste şi binecuvântare,

† Episcop vicar 
Soian Braşoveanul

München, 31.03.2011

Preasințitul Soian Brașoveanul

Deisis_18-19_2011_continut.indd   109 21.04.2011   22:38:09



Contribuții

110

Deisis  18–19/2011

Bauprojekt für einen 
 rumänisch-orthodoxen 
 Kirchenzentrum in der Stadt 
München

Seit dem Beitritt Rumäniens zur Europäi-
schen Union leben in Bayern zunehmend 
mehr Rumänen, davon alleine in München 
rund 20.000 Menschen rumänisch-orthodo-
xen Glaubens. Diese meist noch sehr jungen 
Menschen haben einen erhöhten Integra-
tionsbedarf, sowohl in ein Werte und Halt 
vermittelndes kirchliches Leben, als auch in 
gesellschaftliche Akzeptanz. Deswegen hat 
die Rumänische Orthodoxe Metropolie für 
Deutschland, Zentral- und Nordeuropa die 
Errichtung einer kirchlichen und sozialen 
Einrichtung geplant. Neben der für die ru-
mänisch-orthodoxe Gemeinde dringend not-
wendigen Kirche soll auch die Infrastruktur 
für Begegnungen, besonders für Kinder und 
Jugendliche untereinander, aber auch mit 
der unmittelbaren Nachbarschaft und dem 
erweiterten neuen Lebensumfeld geschaf-
fen werden. Das Konzept soll ein ‚Zuhause’ 
für alle Rumänen sein, die in München und 
Umgebung leben, schafen und integrations-
fördernd wirken. Die Verwirklichung dieses 
Projekts sollte zur Entstehung einer Oase 
der christlich-orthodoxen Frömmigkeit füh-
ren. Ein solches Zentrum wird auch ermög-
lichen, dass wir Rumänen unseren Beitrag 
zum christlichen Glauben in München und 
darüber hinaus in ganz Bayern als „hundert-
fältige Frucht“ und als Beitrag zur Ökumene 
erbringen.

Projektdarstellung

1. Kirche
Geplant ist eine im traditionellen für Ru-

mänien repräsentativen „Brâncoveanu“ Stil 
gebaute Kirche. Der Name bezieht sich auf 
Constantin Brâncoveanu, Fürst der Walachei 
zwischen 1688–1714, Stifter unzähliger Kir-

chen und Klöster und Märtyrer des christli-
chen Glaubens. Die geplante Kirche – für un-
gefähr 200 Personen mit einem Gemeindesaal 
im Untergeschoss – wird sich in das Umge-
bungsbild der Nachbarschaft stimmig einfü-
gen. Durch die Einbeziehung eines Gemein-
desaals als Mehrzweckraum soll die Kirche als 
Zentrum christlich-orthodoxer Frömmigkeit 
gleichzeitig ein Ort der Begegnung werden.

2. Kirchliche Einrichtung
a) Bischofsitz
In einem Nebengebäude entstehen Räu-

me für den in München ansässigen Bischof-
sitz (einschließlich einer Dienstwohnung für 
den Bischof, einen Priester und einen Dia-
kon, Büro, Speisesaal, Empfangssaal, Biblio-
thek, Gästezimmer). 

b) Kloster
In der rumänisch-orthodoxen Tradition 

wird das Leben in einem Bischofsitz nach 
monastischen Prinzipien eingerichtet. Die 
Bischöfe selber sind alle Mönche, eben-
so ihre meisten Mitarbeiter, und so wird 
auch ihr tägliches Leben nach der Gemein-
schafts- und Gebetsordnung eines Klosters 
organisiert. Auch für unseren geplanten 
Bischofsitz ist ein kleiner Klosterbetrieb 
für Nonnen vorgesehen, die zusammen mit 
den übrigen bischölichen Mitarbeitern die 
geistlichen und liturgischen Tätigkeiten im 
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Zentrum, sowie die soziale Arbeit begleiten 
sollen.

c) Kinder- und Jugendarbeit
Geplant sind ein Kindergarten und diver-

se Projekte und Aktivitäten für Kinder und 
Jugendliche. Dadurch sollen Integrations-
hilfe und christliche Wertevermittlung ge-
währleistet werden. Gleichzeitig soll durch 
Öfnung der Projekte für das gesamte Um-
feld eine Begegnung rumänischer Kinder 
und Jugendlicher mit allen Gruppen der Ge-
sellschaft und gegenseitiges Kennenlernen 
ermöglicht werden. 

d) Sozialarbeit
Am 15. Oktober 2007 wurde bereits der 

Verein ‚Hl. Basilius – Assistenz für selbst-
ständiges Wohnen e.V.’, gegründet, um be-
dürftigen Mitmenschen von Nutzen zu sein. 
Geplant ist eine Art Nachbarschaftshilfe, 
sowie Unterstützung bei selbstständigem 
Wohnen. Gleichzeitig soll uns die neue Ein-
richtung ermöglichen, mit Hilfe des Vereins 
dort zu unterstützen, wo im Bereich der Ju-
gend- und Familienhilfe, der Rehabilitation, 
der Behinderten- oder Altenhilfe persön-
lich zugeschnittene, von der gewachsenen 
Lebensgemeinschaft getragene, integrierte 
und ganzheitliche Förderung vonnöten ist. 

Mit freundlichem Entgegenkommen hat 
uns die Stadt München ein 2.605 m2 gro-
ßes Grundstück im 22. Stadtbezirk, Stadt-

teil Aubing, an der Kastelburgstrasse Ecke 
Industriestrasse zum Kauf angeboten. Die 
Kaufkosten dafür werden etwa 1.146.200 € 
betragen. Die Bauplanung ist weit fortge-
schritten. Für den Bau selber werden noch 
etwa 3 Millionen € benötigt. Für den Erwerb 
des Grundstücks, sowie die Baukosten des 
Klosterkomplexes haben wir folgende Finan-
zierungspläne  erstellt:

Das 2605 m² große Grundstück haben wir 
auf 260 Einheiten von je /10 m² aufgeteilt. 
Ein Quadratmeter kostet 440 Euro, eine Ein-
heit (10 m²) hat den Wert von 4400 Euro. 
Diejenigen, die sich an der  Finanzierung des 
Grundstücks  beteiligen wollen, haben nach 
Kräften und Willen die Möglichkeit,  für ei-
nen oder mehrere m², eine oder mehrere 
Einheiten zu übernehmen.

Das gesamte Volumen des Bauwerkes von 
9600 m3 wurde in 960 Einheiten aufgeteilt. 
Diese Einheiten mit jeweils  10 m3 (symbo-
lisch Backsteine genannt) haben einen Wert 
von je 3000 €  – also 300 € für jeden m3. So 
können die Spender je nach Möglichkeit ei-
nen oder mehrere m³, einen oder mehrere 
Backsteine inanzieren.

Durch Spenden der Gläubigen konnte die 
Rumänische Metropolie bereits 250.000 € 
für den Kauf des Grundstücks sammeln. In 
christlicher, ökumenischer Verbundenheit 
haben sowohl die Katholische Erzdiöze-
se von München und Freising, als auch die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 
ihre inanzielle Unterstützung für den Kauf 
des Grundstücks versprochen. Vor kurzem 
wurden uns von der Seite der Evangelisch-
Lutherischen Kirche 300.000 € als Zuwen-
dung für den Grundstückskauf überwiesen. 
Die Rumänische Orthodoxe Metropolie ist 
dank der Vermittlung von Herrn Oberkir-
chenrat Michael Martin und dessen Mitar-
beiter Herrn Kirchenrat Ulrich Zenker der 
Evangelischen Landeskirche für diese Zu-
wendung sehr dankbar.

Im September wird in München der rumä-
nisch-orthodoxe Patriarch Daniel erwartet, 
der am 11. September auch die Grundstein-
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legung für die neue Kirche und das Kirchen-
zentrum vornehmen soll. Die Bauarbeiten 
sollten in der ersten Hälfte nächsten Jahres 
anfangen.

Neben den Geldmitteln, die wir bis jetzt 
gesammelt haben, zusammen mit der Un-
terstützung von Seiten unserer Schwester-
kirchen in München, ist es aber notwendig 
noch weitere Spender  zu inden,  die uns zu 
helfen bereit sind. Die erste Dringlichkeit 
ist sicher die Deckung der Kaufkosten des 
Grundstücks. Dieses Anliegen in den Vor-
dergrund stellend, wenden wir uns auch an 
Sie. Wir möchten Ihnen ans Herz legen, dass 
es uns eine sehr große Hilfe wäre, wenn Sie 
sich an der Finanzierung beteiligen würden. 
Natürlich können wir diese Aufgabe nur un-
ter großen Anstrengungen bewältigen. Doch 
nur indem wir uns dieser Herausforderung 
stellen, können wir etwas erreichen. Es geht 
schließlich um unsere Identität, unsere 
christliche Würde, um die Zukunft unserer 
Kinder. Nur wenn wir tatsächlich etwas für 
uns und unsere Nachkommen zu tun bereit 

sind, werden wir auch die notwendige Auf-
opferungsbereitschaft  inden.

† Soian von Kronstadt
Weihbischof 

München, 31.03.2011

Gut, das Gute: gr. agathon, lat. bene

Das Gute ist ein religiöser Wert und Begriff, der nicht nur eine moralische Bedeu-
tung hat. Das Gute ist eine Widerspiegelung der Gnade, ein vergötterndes Werk 
im Menschen, das aus dem äußersten, absoluten Guten kommt – also von Gott. 
Das Gute ist „der Weg“, an dessen Anfang der Glaube steht. Das Gute ist gleich 
die Güte, das Nacheifern nach der göttlichen Philanthropie, die Wohltätigkeit, der 
Unterpfand der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das Gute ist eine zentrale Fä-
higkeit, gegenwärtig in allen Tugenden, die ja nichts anderes sind als unterschied-
liche Arten der Ausübung des Guten.

In der philokalischen Spiritualität ist die Krönung eines Lebens in Christus die voll-
kommene Vereinigung und Harmonie zwischen dem Schönen (kalon) und dem 
Guten (agathon).

Weihbischof Soian von Kronstadt
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Berlin – Înălţarea unei 
biserici. Contribuiţi 
şi Dumneavoastră!

Irina Lißner, LL.M.

Este sâmbătă, 9 ianuarie 2011, puţin înainte 
de ora 10. Pe Heerstrasse 63, la graniţa dintre 
cartierele Charlottenburg şi Spandau, începe 
slujba în biserica ortodoxă română. Este o zi 
rece, ploioasă şi posomorâtă la Berlin. Mă alu 
în faţa gardului ce împrejmuieşte terenul de-
stul de mare al bisericii. Pe poartă apar într-
una oameni: părinţi cu copii, persoane tinere 
sau mai în vârstă, toţi se cunosc şi se salută 
călduros. În autobuzul cu care am ajuns aco-
lo se vorbea română peste tot. Sunt enoriaşii 
parohiei, veseli, puşi pe glume în autobuz. La 
adresa Heerstrasse 63 coboara toţi. 

Mulţi aduc vin şi prăjituri tradiţionale, 
deoarece în iecare duminică îi comemorează 
pe cei răposaţi din familiile lor şi se roagă 
pentru ei. Credincioşii se închină încă de la 
depărtare când zăresc capela mică şi albă cu 
crucea în vârf. Aşa se obişnuieşte şi în Româ-
nia: trecând prin faţa unei biserici toţi se 
închină, indiferent că merg pe jos sau se ală 
în maşină sau în autobuz.

Credincioşii intră în capela mică, impro-
vizată într-o încăpere a casei cumpărate în 
anul 2006, care în prezent este modiicată 
pentru a i transformată în noua biserică. 
Aproximativ 100 de persoane se strâng în ie-
care duminică acolo, deşi capacitatea încăperii 
este de maxim 60 de persoane. Înăuntru este 
destul de strâmt, toţi stau in picioare, doar 
pentru bătrâni şi bolnavi există scaune. Nu 
este nicidecum confortabil. În ciuda vremii 
proaste, a condiţiilor precare şi deşi slujba 
durează mai mult de două ore, românii vin 
duminica la biserică. Mulţi dintre ei trebuie 
să asculte slujba de afară, prin staţie, atunci 
când înăuntru este prea aglomerat. Şi, cu toa-
te acestea, ei vin la biserică. Toţi împărtăşesc 
aceeaşi speranţă: ca în curând să se poată 
bucura de slujbe, să-şi boteze copiii sau să se 

cunune în faţa lui Dumnezeu într-o biserică 
nouă, încăpătoare.

În partea stângă a capelei se poate vedea 
un şantier imens. Un gard în jurul său inter-
zice accesul neautorizat. Fundaţia este deja 
gata. Spre a i protejată, a fost acoperită pe 
timpul iernii cu o folie protectoare. Deja se 
pot recunoaşte contururile şi structura vii-
toarei Case a Domnului. 

Pentru mulţi români din Berlin şantierul 
acesta reprezintă speranţa împlinirii unui vis 
vechi: o biserică proprie. Drumul într-acolo 
nu a fost uşor nici in trecut și este încă plin 
de obstacole.

Cu mulţi ani în urmă, românii din Berlin 
au avut o biserică proprie. Încă din septemb-
rie 1940 s-a îniinţat prima parohie ortodoxă 
română din Berlin. Slujbele se oiciau în Bise-
rica Ierusalim. Însă aceasta a fost deteriorată 
considerabil în 2 martie 1945 în urma unui 
bombardament, iar pe 9 martie 1961 a fost 
dinamitată şi demolată. În martie 1966, lan-
dul Berlin a cumpărat de la Statul Român te-
renul pe care se alase biserica1. Pe acest teren 
se ală acum clădirea Editurii Axel-Springer.

1 „Aspecte din istoria zbuciumată a Parohiei Ort-
odoxe Romane ‚Mihail și Gavriil’ din Berlin”, Deisis, 
16–17/2008–2009.

Viziune virtuală
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Pentru românii din Berlin însă, aceste 
evenimente au însemnat ani lungi fară o 
biserică proprie.

Abia aproape 40 de ani mai târziu, în anul 
2006, speranţa de a avea o biserică proprie a 
renăscut. La eforturile stăruitoare ale preo-
tului de atunci, prof. dr. Constantin Mihoc, 
Statul Roman a hotărât să achiziţioneze un 
teren în Berlin-Charlottenburg, pe Heerst-
rasse. Trei ani mai târziu, in 2009, Biserica 
Română din Berlin a obţinut în sfârşit, după 
îndelungi demersuri birocratice, autorizaţia 
de construcţie necesară.

Din pricina crizei inanciare mondia-
le însă, s-a năruit speranţa de a mai obţine 
sprijin inanciar din partea Statului Român 
pentru construcţia bisericii. Toate costurile 
legate de acest proiect au fost lăsate în seama 
parohiei. Aceasta însemna o sarcină grea, 
aproape de neînchipuit vis-à-vis de enormele 
costuri aproximate: mai multe sute de mii de 
euro. Cu toate acestea, părintele Constantin 
nu a abandonat speranţa: el ştia, şi mai ales 
CREDEA că tot ceea ce la oameni pare impo-
sibil, la Dumnezeu este cu putinţă. 

Si astfel a început, prin forţe proprii şi cu 
ajutorul parohiei, să pregătească terenul în 
vederea construcţiei. A discutat cu arhitecţii 
ce se ocupau de statică, s-a interesat de ir-
me de construcţie, a căutat noi mijloace de 
susţinere inanciară. Dar, mai ales, vorbea 
la iecare slujbă despre importanţa proiec-
tului. Şi, bineînţeles, se ruga neîncetat pen-
tru ca Dumnezeu să ne ajute să înălţăm 
Casa Lui. Adesea vorbea despre înţelesul 
„jertfei”: in iecare duminică încerca să-i 
convingă pe credincioşi să jertfească ceva 
pentru viitoarea Casa a Domnului, ie chiar 
şi câţiva cenţi. Era convins că o biserică se 
ridică în primul rând prin jertfa săracilor şi 
a văduvelor.

Am fost de faţă la ultima slujbă ţinută 
de părintele Constantin Mihoc. În acea 
duminică părintele a cântat pentru ultima 
dată psalmul liturgic 17 („Iubi-Te-Voi, Do-
amne”). De această dată nu a fost doar o 
căntare liturgică: am văzut şi am simţit cum 

părintele Constantin se ruga cu întreaga sa 
iinţă, cum vorbea cu Dumnezeu. A fost cea 
mai profundă şi mai emoţionantă airmare 
de credinţă la care am asistat vreodată.

Chiar şi în ultima sa predică, părintele a 
vorbit pe tema jertfei pentru ridicarea biseri-
cii. I-a îndemnat pe toţi membrii parohiei să 
facă donaţii pentru construcţia ei.

Două zile mai târziu ne-a dat tuturor un 
exemplu despre ceea ce înseamnă noţiunea 
de „jertfă”: in timpul construcţiilor ce se efec-
tuau pentru o biserică ortodoxă romană pro-
prie la Berlin, părintele Constantin a suferit 
un accident mortal. Împreună cu el a murit şi 
un alt membru al parohiei: Nicolae, în vârstă 
de doar 36 de ani. Părintele Constantin nu a 
sacriicat pentru biserica noastră doar timp 
sau doar bani, nu şi-a sacriicat doar liniştea 
sa: el şi-a dat propria viaţă pentru aceasta. 
Aceasta este jertfa supremă.

Pe acestă jertfă ia iinţă acum in inima 
Berlinului, şi astfel şi în mijlocul Europei, o 
biserică ortodoxă română. Ea este pentru 
românii din străinătate colţişorul de acasă, 
căruia îi duc dorul, este Crăciunul şi Paştele, 
pe care nu le pot sărbători fără slujbele orto-
doxe, este limba romană, care le dă puterea şi 
liniştea necesare pentru traiul între străini. 
Este o părticică de Românie cu tot ce presu-
pune ea: limbă, cultură, tradiţie, dar mai ales 
credinţă.

Această biserică din Berlin este totodată 
cartea de vizită a ţării noastre. In capitala Ger-
maniei, o ţară atât de multiculturală, româ-

Șantier
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nii au o şansă unică de a-şi face cunoscută 
credinţa si de a i mândri de ea. In biserica 
română de la Berlin se întâlneşte, mai mult 
decât atât, şi vechea tradiţie românească, 
care, din fericire, s-a păstrat până acum. 
In zilele de sărbători religioase, românii şi 
româncele poartă costume naţionale păstrate 
din vechime; mâncarea românească şi cânte-
cele noastre ortodoxe formează împreună o 
atmosferă românească unică, ce nu poate i 
trăită nicăieri altundeva in Berlin. Biserica 
noastra este o parte din România.

Prin arhitectura ei, biserica noastră va i 
un unicat şi o atracţie in Germania şi poate 
chiar in Europa Occidentala (a se vedea foto-
graia). Noua biserică va avea o capacitate de 
circa 300 de persoane. Modelul arhitectonic 
îl constituie o mânăstire din Bucovina şi face 
cunoscută astfel, în Germania, o parte din is-
toria ţării noastre.

Pe 17 octombrie 2010, la Berlin s-a pus 
pia tra de temelie pentru biserica proprie (vezi 
fotograia). Noul nostru preot, părintele ie-
romonah Clement Lodroman, a oiciat slujba 
cu această ocazie chiar pe şantier, sinţindu-l 
astfel. La foarte scurt timp, şi anume până 
la Crăciun, s-a construit temelia bisericii. In 
2011 s-au reluat lucrările şi s-a efectuat izo-
larea termică externă, paratrasnetul, canali-
zarea.

Însă drumul până la înalţarea întregii bi-
serici este lung şi anevoios. Doar în perioada 
2009–2010 renovarea capelei şi temelia noii 
biserici au presupus costuri de peste 100 000 
de euro. Iar lucrările ce vor urma necesită 
cheltuieli şi mai mari. Pe lângă aceasta, le-
gea în Germania prevede ca, de la obţinerea 
autorizaţiei de construcţie, lucrările să 
decurgă fără întreruperi de timp considera-
bile, pentru ca valabilitatea autorizaţiei să 
nu expire. Din această cauză este vital ca pa-
rohia să primească sprijinul necesar chiar în 
acest moment, paralel cu derularea lucrărilor. 
Fiecare etapă a construcţiilor presupune noi 
cheltuieli. Toate donaţiile ce se strâng într-o 
lună sunt folosite imediat pentru lucrările în 
curs.

Parohia se bucură de orice formă de 
sprijin, indiferent că vine din partea unor 
organizaţii sau de la persoane private. Ori-
ce sprijin este important, ie că parohia este 
ajutată cu informaţii utile sau donaţii. Toţi 
cei care ne ajută îşi aşează propria cărămidă 
în construcţia Bisericii Române din Berlin. 
Acest ajutor rămâne pentru veşnicie, iind o 
jertfă pentru Casa Domnului. 

Speranta mea este ca noi toţi, credincioşii 
din diasporă, să ne decidem a prelua res-
ponsabilitatea de a ne ajuta reciproc la ridi-
carea bisericilor române. Dacă toţi membrii 
parohiilor din Europa ar i informaţi desp-
re proiectele de construcţie în curs şi asup-
ra sprijinului atăt de necesar pe care multe 
dintre parohii îl necesită în cadrul unui ase-
menea proiect, nu pot să îmi închipui că nu 
ne vom mobiliza să-i ajutăm pe ceilalţi. Mai 
devreme sau mai târziu toate parohiile au 
nevoie de ajutor. 

Multe greşeli se fac din lipsa de experienţa. 
De ce să nu ne informăm reciproc, pentru a 
evita aceleaşi greşeli? Sau de ce să nu dăm 
sfaturi din experienţa proprie unei alte paro-
hii? Cateodată o informaţie sau o recoman-
dare sunt mult mai preţioase decât o donaţie 
inanciară. Pentru aceasta este nevoie, de-
sigur, de comunicare şi organizare, dar cred 
că se poate reuşi. Cu siguranţă că iecare pa-
rohie are grijile ei, dar sunt convinsă că prin 
comunicare şi colaborare avem toţi doar de 
câştigat.

Părintele Clement ştie exact ce presupune 
un proiect de o asemenea anvergură: trebuie 
negociate preţuri, căutate irme de prestări 
servicii, ţinut cont de legile in vigoare. In pa-
ralel, parohia se luptă pentru a face cunoscut 
proiectul: se organizează concerte de caritate 
si donaţii, se ţin prezentări, se intră în con-
tact cu diferite irme sau persoane în vederea 
unei posibile susţineri.

Mulţi români din Berlin au înţeles toate 
acestea şi îşi aduc zilnic jertfa personală pentru 
noua biserică. Ei au şansa de a i contemporani 
cu zidirea bisericii si de a participa la aceasta, 
ceea ce pentru ei este foarte important. 
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Sascha G., un membru german al paro-
hiei, a spus următoarele:

„O biserică este ceva deosebit. Aici este lo-
cul de întâlnire dintre Dumnezeu şi oameni, 
dintre cer şi pământ. A vedea cum un aseme-
nea spaţiu sacru ia iinţă, înseamnă o bucu-
rie de nedescris. Şi faptul că noi, o parohie 
atăt de mică, am ajuns atât de departe, mă 
umple de mulţumire.“

Intr-o zi, părintele Clement îmi permite 
accesul pe şantier şi fotograierea sa (vezi fo-
tograia). Cobor cu atenţie scara, trec de folia 
protectoare şi intru în noua clădire. Clădirea 
este luminată din toate părţile de razele soare-
lui, care pătrund în interior prin spaţiile goa-
le, destinate viitoarelor ferestre. Este linişte 
deplină, sunt absolut singură şi privesc razele 
de soare care se întâlnesc în mijlocul încăperii, 
dezmierdând şi luminând întregul spaţiu. Lu-
mina ce vine de sus face ca acest loc să pară 
ceresc. Acest loc are ceva deosebit. Miroase 
a ciment şi a lemn, căci în mijlocul încăperii 
este depozitat tot materialul de lucru. Privind 
arhitectura, se poate recunoaşte imediat vii-
toarea biserică: mă alu in faţa locului unde va 
i altarul şi văd cu ochii minţii cum părintele îşi 
ridică mâinile spre cer, se roagă şi mulţumeşte 
Domnului pentru această biserică. Imi sună 
deja în urechi minunata muzică liturgică cu 
o rezonanţă joasă, pe care nu am i putut-o 
obţine niciodată in mica noastră capelă.

Primul meu gând este că această biserică 
are la bază o jertfă enormă.

Mă întreb dacă noi, membrii parohiei, 
vom i in stare să învăţăm ceva din jertfa 
adusă de părintele Constantin. Răspunsul 
mi se arată câteva zile mai târziu. După 
slujbă, descopăr cum un copilaş mic, de 
vreo patru sau cinci ani, vine încetişor la 
casieriţă şi îi întinde un săculeţ micuţ, legat 
cu o fundă roşie. Înăuntru sunt monede de 
la 1 la 20 de cenţi, destul de multe la număr. 
Ceea ce arată ca un cadou, este, de fapt, o 
donaţie: toţi banii economisiţi de el intră 
acum în casieria Bisericii Ortodoxe Române 
din Berlin sub titlul „donaţie pentru noua 
biserică”.

O saptamână mai târziu, un alt copil, mai 
mărişor, de vreo 13 ani, aduce două role de 
bani pregătite de el cu mare atenţie: in ieca-
re se ală 50 de monde de 2 euro. O sumă de 
200 de euro pe care el i-a pus deoparte din 
banii lui de buzunar pentru noua biserică.

Sunt mulţi alţi enoriaşi care, asemenea 
lor, îşi aduc contribuţia la noua biserică cu 
credinţă şi convingere.

Cand văd toate acestea cred că deşi noi, 
membrii parohiei, suntem încă tare departe 
de înţelesul pe care părintele Constantin îl 
dădea noţiunii de jertfă, ne alăm totuşi pe 
drumul cel bun spre descoperirea sa.

Şi cu căt mai mulţi prieteni şi susţinători 
vom găsi pentru marele nostru proiect, 
cu atât mai repede se va înălţa sub cerul 
câteodată posomorât al Berlinului o biserică 
ortodoxă romană proprie.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde,
Heerstraße 63, 14052 Berlin
Contact: Pr. Clement Lodroman,
Tel. 01 60-99 57 69 92
sau Irina Lißner Tel. 0176-969 939 36
(irinalissner@googlemail.com)

http://biserica-romana-berlin.de

Contul de donatii pentru Biserica Noua
Rumänisch-orth. Kirche
(Biserica Ortodoxa Romana)
Cont: 15 66980 017
Banca: KD-Bank eG.
Cod bancar - BLZ 350 601 90

Scopul donatiei:
Biserica Noua (Neue Kirche)
Donatiile pot i folosite la declaratia de 
taxe, o Conirmare oiciala de donatie va 
i eliberata de catre Parohia din Berlin.

Traducerea: Ioana Tudor
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Berlin – eine Kirche entsteht. 
Machen Sie mit.

Irina Lißner, LL.M.

Sonntag, der 9. Januar 2011, kurz vor 10 
Uhr. An der Heerstraße Nr. 63, so gerade 
noch in Berlin-Charlottenburg an der Gren-
ze zu Spandau, fängt der Gottesdienst in der 
rumänisch-orthodoxen Kirche an. Ein kal-
ter, nasser und grauer Januartag in Berlin. 
Ich stehe vor dem Zaun des ziemlich großen 
Grundstückes. Ständig kommen Menschen 
durch das Tor: Eltern mit Kindern, junge und 
ältere Leute, alle kennen sich und grüßen ein-
ander herzlich. In dem Bus, der mich dorthin 
gebracht hat, ist überall Rumänisch zu hören 
gewesen. Es sind die Kirchenmitglieder – sie 
sind fröhlich, machen Witze im Bus. An der 
Heerstraße 63 steigen sie alle aus.

Viele bringen Wein und traditionellen 
Kuchen mit, da sie an jedem Sonntag auch 
Ihrer Verstorbenen gedenken, für sie beten. 
Die Gläubigen bekreuzigen sich schon vom 
weiten, wenn sie die kleine weiße Kapelle 
mit dem Kreuz sehen. So macht man das 
schließlich auch in Rumänien: Wenn man 
eine Kirche sieht, egal ob man läuft, im Bus 
sitzt oder Auto fährt, man bekreuzigt sich.

Die Gläubigen gehen in die kleine, impro-
visierte Kapelle – ein Raum des im Jahr 2006 
erworbenen Wohnhauses, das jetzt für die 
neue Kirche umgebaut wird. Circa einhun-
dert Personen versammeln sich jeden Sonn-
tag, obwohl der Raum für maximal 60 Perso-
nen ausreicht. Drin ist es ziemlich eng, alle 
Leute stehen, nur für die Alten und Kranken 
gibt es Stühle. Gemütlich kann man es nicht 
nennen. Trotz schlechten Wetters, schwieri-
ger Bedingungen und obwohl so ein Gottes-
dienst über zwei Stunden dauert, kommen 
die Rumänen am Sonntag in die Kirche. Viele 
müssen sich draußen über Lautsprecher den 
Gottesdienst anhören, wenn es in der Kapel-
le zu eng wird. Und dennoch kommen sie. Sie 
alle teilen eine Hofnung: bald in einer neu-

en, großen Kirche sich am Gottesdienst zu 
erfreuen, ihre Kinder taufen zu lassen oder 
ihre Ehen vor Gott zu schließen.

Links neben der Kapelle fällt der Blick auf 
eine riesige Baugrube. Ein Zaun sichert sie vor 
unbefugtem Betreten. Das Fundament steht 
bereits – zum Schutz vor dem strengen Winter 
hat man es mit einer Schutzfolie abgedeckt. 
Man kann schon die Umrisse und die Struk-
tur des zukünftigen Gotteshauses erkennen.  
Für viele Rumänen in Berlin ist diese Bau-
stelle die Hofnung der Erfüllung eines alten 
Traumes: eine eigene Kirche. Der Weg dahin 
war nicht einfach in der Vergangenheit und 
er ist immer noch steinig. 

Vor vielen Jahren hatten die Rumänen in 
Berlin eine eigene Kirche. Noch im Septem-
ber 1940 gründete sich die erste Berliner 
rumänisch-orthodoxe Kirchengemeinde. 
Man nutzte die Jerusalemkirche. Doch diese 
wurde am 2. März 1945 durch Bomben stark 
zerstört und am 9. März 1961 gesprengt und 
abgerissen. Das Land Berlin kaufte das Kir-
chengrundstück im März 1966 dem Rumä-
nischen Staat ab.1 Heute steht dort das Axel-
Springer-Hochhaus.

1 „Aspekte der bewegten Geschichte der Rumä-
nisch-Orthodoxen Kirchengemeinde die Heiligen 
Erzengel Michael und Gabriel“ zu Berlin, Deisis, 16–
17/2008–2009.

Virtuelle Ansicht
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Für die Rumänen in Berlin bedeuteten 
diese Ereignisse aber lange Jahre ohne eige-
nen Sakralbau.

Erst knapp vierzig Jahre später, im Jahr 
2006, bekam die Hofnung auf eine eigene 
Kirche wieder neue Nahrung. Durch die be-
harrlichen Bemühungen des damaligen Pfar-
rers Prof. Dr. Constantin Mihoc entschloss 
sich der Rumänische Staat, ein Grundstück in  
Berlin-Charlottenburg an der Heerstraße zu 
erwerben. 

Drei Jahre danach, im Jahr 2009, bekam 
die rumänisch-orthodoxe Kirche in Berlin 
nach vielen bürokratischen Kämpfen endlich 
die notwendige Baugenehmigung.

Wegen der unerwarteten weltweiten Fi-
nanzkrise scheiterte die Hofnung auf eine 
weitere Unterstützung vom Rumänischen 
Staat für den Kirchenbau. Alle Kosten, die mit 
dem Bauprojekt verbunden waren, wurden al-
lein der Gemeinde in Berlin überlassen. Eine 
schwierige, fast unvorstellbare Aufgabe ange-
sichts der hohen zu erwartenden Kosten von 
mehreren hunderttausend Euro. Dennoch gab 
Pfarrer Constantin die Hofnung nicht auf:  
Er wusste und vor allem GLAUBTE daran, 
dass das, was für Menschen unmöglich er-
scheint, bei Gott möglich ist. 

Und er ing an aus eigenen Kräften und mit 
der Unterstützung der Gemeinde alle Vorbe-
reitungsarbeiten für den Bau durchzuführen. 
Er diskutierte mit den Statikern, erkundigte 
sich nach Bauirmen, suchte Fördermittel. 
Aber vor allem sprach er bei jedem Gottes-
dienst über die Wichtigkeit des Projektes. 
Und natürlich betete er ohne Unterlass, dass 
Gott uns dabei hilft, Sein Haus zu bauen. 
Oft sprach er darüber, was „Opfer“ bedeutet:  
Jeden Sonntag versuchte er, die Gläubigen 
davon zu überzeugen, für das zukünftige 
Gotteshaus etwas zu opfern, und seien es 
auch nur ein paar Cent. 

Er war überzeugt, dass eine Kirche vor al-
lem durch das Opfer der Armen und der Wit-
wen entsteht.

Ich war dabei beim letzten Gottesdienst 
von Pfarrer Constantin Mihoc. An jenem 

Sonntag hat Vater Constantin zum letzten 
Mal den liturgischen Psalm 17 („Iubite-
Voi Doamne“) gesungen. Dieses Mal war es 
nicht nur ein liturgischer Gesang: Ich habe 
gesehen und gespürt, wie Vater Constantin 
mit seinem ganzen Wesen betete, wie er mit 
Gott sprach. Für Ihn sang er eigentlich, zu 
Ihm und den Heiligen strebte er. Es war das 
tiefste und beeindruckendste Glaubensbe-
kenntnis, das ich je erlebt habe. 

Auch in seiner letzten Predigt hat er über 
das hema Opfer für den Bau der Kirche ge-
sprochen. Er lud alle Gemeindemitglieder 
ein, für den Bau der Kirche zu spenden. 

Zwei Tage später gab er uns allen ein Bei-
spiel dafür, was der Begrif „Opfer“ bedeu-
tet: 

Bei den Bauarbeiten für eine eigene Ru-
mänisch-Orthodoxe Kirche in Berlin kam 
Vater Constantin ums Leben. Zusammen 
mit ihm starb noch ein Gemeindemitglied: 
Nicolae, nur 36 Jahre jung. Vater Constantin 
hat für unsere Kirche nicht nur Zeit, nicht 
nur Geld, nicht nur seine Ruhe geopfert: Er 
hat sein Leben dafür gegeben. Mehr kann 
man nicht opfern.

Auf diesem Opfer entsteht jetzt im Her-
zen Berlins und dadurch auch in der Mitte 
Europas eine rumänisch-orthodoxe Kirche. 
Sie ist für die Rumänen im Ausland das 
Zuhause, das sie vermissen, es sind Weih-
nachten und Ostern, die sie nie ohne die 
rumänisch-orthodoxen Gottesdienste feiern 
können, es ist die rumänische Sprache, die 

Baustelle
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ihnen Kraft und Ruhe gibt für das Leben in 
der Fremde. Es ist ein Stück Rumänien mit 
allem, was dazu gehört: Sprache, Kultur, Tra-
dition, aber vor allem Glaube.

Diese Kirche in Berlin ist gleichzeitig die 
Visitenkarte für unser Land. In der Haupt-
stadt Deutschlands, in einer derart multikul-
turellen Stadt, haben die Rumänen eine ein-
malige Chance, Ihren Glauben vorzustellen, 
dafür einzustehen. 

In der rumänischen Kirche in Berlin trift 
man zusätzlich die alte rumänische Traditi-
on, die glücklicherweise noch erhalten wird. 
An den kirchlichen Feiertagen tragen die 
Rumänen und Rumäninnen uralte National-
trachten; das rumänische Essen und unsere 
orthodoxen Lieder bilden zusammen eine 
einmalige rumänische Atmosphäre, die nir-
gendwo anders in Berlin zu erleben ist. Un-
sere Kirche ist ein Stück Rumänien.

Durch ihre Architektur wird unsere Kirche 
ein Unikat und eine Attraktion in Deutsch-
land und vielleicht sogar in Westeuropa sein 
(siehe Foto). Die neue Kirche wird Platz für 
ca. 300 Personen beim Gottesdienst bieten. 
Das Vorbild ist ein Kloster in der Bukowina 

und bringt nach Deutschland auch einen Teil 
der Geschichte unseres Landes mit.

Am 17. Oktober 2010 wurde in Berlin der 
Fundamentstein für die eigene Kirche gelegt 
(s. Foto). Unser neuer Priester, Ieromonah 
Clement Lodroman, hat den Gottesdienst 
anlässlich der Grundsteinlegung auf der 
Baustelle gehalten und die Baustelle dadurch 
auch gesegnet. 

In sehr kurzer Zeit, nämlich bis Weih-
nachten, entstand schon das Fundament der 
Kirche. 

Im Januar 2011 wurden die Arbeiten wie-
der aufgenommen, so u.a. die äußere Wärme-
dämmung, Blitzableiter, Abwasserleitungen.

Der Weg bis zur fertigen Kirche ist aber 
immer noch lang und mühsam. Allein im 
Zeitraum 2009–2010 kosteten der Umbau 
der Kapelle und das Fundament der neuen 
Kirche über 100.000 Euro. Und die zukünfti-
gen Arbeiten werden noch mehr Geld erfor-
dern.

Hinzu kommt, dass man in Deutschland 
nach dem Erhalt einer Baugenehmigung die 
Bauarbeiten ohne lange Unterbrechungen 
durchführen muss, damit die Frist der Bau-

Fundamentsteinlegung
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genehmigung nicht abläuft. Deswegen ist es 
so enorm wichtig, dass die Gemeinde Un-
terstützung bekommt, genau in diesem Mo-
ment, wenn die Bauarbeiten laufen. Jeder 
Bauschritt ist verbunden mit Kosten. Alle in 
einem Monat gesammelten Spenden werden 
sofort wieder für die laufenden Bauarbeiten 
verbraucht. 

Die Gemeinde freut sich über jede Art von 
Unterstützung, egal ob durch Organisatio-
nen oder private Personen. Jede Unterstüt-
zung spielt eine Rolle, sei es dass jemand der 
Gemeinde wichtige Informationen oder i-
nanzielle Unterstützung anbietet. Jeder, der 
uns hilft, legt dadurch seinen eigenen Stein 
in der Rumänischen Kirche in Berlin. Diese 
Art von Leistung bleibt für die Ewigkeit, da 
sie für das Haus Gottes erbracht wurde. 

Meine Hofnung ist, dass wir alle, die or-
thodoxen Gläubigen im Ausland, beschlie-
ßen, Verantwortung zu übernehmen, uns 
gegenseitig europaweit beim Bau der rumä-
nischen Kirchen zu unterstützen. Wenn alle 
Gemeindemitglieder europaweit informiert 
wären über die laufenden Bauprojekte und 
über die dringende Hilfe, die viele Gemein-
den bei so einem Projekt benötigen, kann ich 
mir nicht vorstellen, dass es an Bereitschaft 
mangelte, die anderen zu unterstützen. Frü-
her oder später braucht jede Gemeinde Hil-
fe.

Viele Fehler macht man aus Mangel an 
Erfahrung. Warum sollte man sich nicht ge-
genseitig informieren, um die gleichen Feh-
ler zu vermeiden? Oder warum sollte man 
nicht einer anderen Gemeinde Tipps auf-
grund eigener Erfahrung geben? Manchmal 
ist eine Information oder eine Empfehlung 
wertvoller als jede Spende. Dafür sind natür-
lich Kommunikation und Organisation von-
nöten, ich glaube aber, dass das machbar ist. 
Sicherlich hat jede Gemeinde ihre Sorgen, 
aber ich bin davon überzeugt, dass durch 
Kommunikation und Zusammenarbeit alle 
nur zu gewinnen haben. 

Vater Clement weiß, was so ein Projekt 
alles bedeutet: Preise werden ausgehandelt, 

Firmen für verschiedene Dienstleistungen 
gesucht, gesetzliche Aspekte berücksichtigt. 
Parallel dazu kämpft die Gemeinde um die 
Bekanntmachung des Projektes: Beneizkon-
zerte und Spendenaktionen werden orga-
nisiert, Präsentationen gehalten, Kontakte 
mit Firmen/Personen zwecks Unterstützung 
geknüpft. 

Das haben viele Rumänen in Berlin ver-
standen und bringen täglich ihr Opfer für die 
neue Kirche. Sie haben die Chance, die Ent-
stehung der Kirche mitzuerleben und daran 
mitzuwirken, was für sie sehr viel bedeutet. 

Sascha G. ein deutsches Kirchenmitglied, 
meinte: 

„Eine Kirche ist etwas Besonderes. Hier 
trefen Gott und Menschen, Himmel und 
Erde aufeinander. Zu sehen, wie so ein hei-
liger Raum Gestalt annimmt, ist eine unbe-
schreibliche Freude. Und dass wir als kleine 
Gemeinde schon so weit gekommen sind, er-
füllt mich mit Dankbarkeit.“

Eines Tages ermöglicht mir Vater Cle-
ment die Baustelle zu betreten und Fotos 
zu machen (siehe Foto). Ich steige die Leiter 
vorsichtig nach unten, passiere eine Staub-
schutzfolie und gehe in das neue Gebäude hi-
nein. Da wo einmal die Fenster sein werden, 
fallen aus allen Richtungen Sonnenstrahlen 
herein. Alles ist still, ich stehe da ganz alleine 
und schaue mir die Sonnenstrahlen an, die 
sich in der Mitte des Raumes trefen und den 
ganzen Raum umarmen und beleuchten. Das 
Licht, das vom Himmel kommt, macht die-
sen Ort irgendwie himmlisch. Dieser Ort hat 
etwas Besonderes. Es riecht nach Zement 
und nach Holz, denn in der Mitte lagert das 
ganze Baumaterial. Wenn man sich die Ar-
chitektur ansieht, erkennt man sofort die 
zukünftige Kirche: Ich stehe vor der Stelle, 
wo der Altar stehen wird und sehe vor mei-
nem geistigen Auge, wie der Priester seine 
Hände Richtung Himmel streckt und betet 
und Gott dankt für diese Kirche. Ich höre 
schon die wunderbare liturgische Musik mit 
einer tiefen Resonanz, die man in der klei-
nen Kapelle nie hätte haben können.
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Mein erster Gedanke ist, dass diese Kir-
che durch ein enormes Opfer entsteht. 

Ich frage mich, ob wir, die Gemeindemit-
glieder, in der Lage sind, aus dem Opfer Vater 
Constantins etwas zu lernen. Die Antwort 
bekomme ich ein paar Tage später. Nach dem 
Gottesdienst entdecke ich ein kleines Kind, 
vier oder fünf Jahre alt, das vorsichtig zur Kas-
siererin kommt und ihr einen kleinen Beutel, 
zusammengebunden mit einer roten Schleife, 
entgegenstreckt. Darin beinden sich Münzen 
von 1 bis 20 Cent, ziemlich viele. Es sieht aus 
wie ein Geschenk, ist aber eine Spende: sein 
ganzes gespartes Geld geht jetzt in die Kasse 
der rumänisch-orthodoxen Kirche in Berlin 
unter dem Titel: Spende für die Neue Kirche. 

Eine Woche später bringt ein älteres Kind, 
13 Jahre alt, zwei von ihm sorgfältig gefüll-
te Münzrollen mit: In jedem beinden sich je 

50 2-Euro-Münzen. Insgesamt 200 Euro hat 
er also von seinem Taschengeld für die Neue 
Kirche zurückgelegt. 

So wie sie gibt es viele andere Mitglieder, 
die ihren Beitrag für die neue Kirche mit 
Glauben und Überzeugung erbringen. 

Wenn ich das sehe, habe ich die Hofnung, 
dass wir, die Gemeindemitglieder, auf dem 
richtigen Weg sind zu dem Verständnis, das 
Vater Constantin von dem Begrif Opfer für 
unsere Kirche in Berlin hatte.

Je mehr Freunde und Unterstützer wir 
für unser großes Vorhaben inden,

desto schneller wird unter dem manchmal 
grauen Himmel über Berlin

eine eigene rumänisch-orthodoxe Kirche 
entstehen.

So helfe uns Gott!

Autoritate: gr. exousia; lat. auctoritas – potestas: capacitatea de a exercita puterea 
(dynamis) sau harul (haris) primit în Sintele Taine şi în special în Taina Hirotoniei.
În sens restrâns, noţiunea de autoritate se referă la exerciţiul celor trei slujiri 
sacerdotală – sacramentală – misionară şi pastorală de către ierarhia bisericească. 
Tradiţia ortodoxă a subliniat unitatea organică care trebuie să existe între puterea 
jurisdicţională, puterea sacramentală şi sinţenia personală. 
Potrivit tradiţiei ortodoxe, orice autoritate are un caracter ecleziologic harismatic 
şi conciliar. Aceasta înseamnă, pe de o parte, că ierarhia în sine nu este o sursă 
de adevăr şi nu poate substitui Biserica, ci trăirea şi slujirea Duhului Sfânt sunt 
dătătoare de adevăr şi de putere de a vorbi cu autoritate. Pe de altă parte, inter-
pretarea autentică a Tradiţiei are un caracter conciliar în sensul că Ortodoxia nu 
cunoaşte o instanţă infailibilă neconciliară sau un criteriu legal extern pentru a 
deini adevărul credinţei. 
Unitatea inseparabilă dintre episcopatul care are autoritatea formală de a învăţa, 
apăra şi formula doctrina oicială a Bisericii şi facultatea harismatică a poporului 
credincios ca « receptor » reprezintă cheia noţiunii de autoritate. Apostolul Pavel 
înţelegea autoritatea sa apostolică în sens de răspundere pastorală.
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Preluat din Revista «Atitudini»

Maica Domnului, comoară 
pământească și mamă 
adevărată1

Michel Quenot

Rolul femeii și al bărbatului

Omule, parcurge în duh întreaga creaţie. Şi vezi 
dacă este ceva care să egaleze sau care să ie mai 
măreţ decât Maica Domnului Fecioara.
Cercetează pământul, străbate marea, stră punge 
aerul, contemplă cu gândul cerurile, amintindu-
ţi de puterile nevăzute, şi vezi dacă există, în în-
treaga creaţie, o altă minune decât Ea (Sf. Ioan 
Hrisostom, Omilia Maicii Domnului).

Un diamant acoperit de praf îşi pierde 
strălucirea şi frumuseţea. Ce minune, în 
schimb, să-l contempli proaspăt şlefuit. Ex-
pus razelor soarelui, se aprinde şi străluceşte 
în mii de lumini.

Comoara cea mai pură a omenirii, Fecioara 
Maria, relectă lumină din Lumina purtată la 
sânul său. Poeţi, scriitori, pictori, sculptori, 
artişti de toate genurile s-au întrecut, de-a 
lungul timpurilor, să o marească şi să încerce 
să exprime frumuseţea sa maternă.

Atmosfera de indiferenţă şi de raţionalism 
creată de omul modern îndopat de tehnolo-
gie şi ancorat în material goleşte totuşi orice 
spaţiu de o Fecioară Maică, cu atât mai mult 
de o femeie considerată Maică a lui Dumne-
zeu. 

Multă cerneală a curs pe tema ei, şi chiar 
dacă totul pare a i spus deja, ea depăşeşte 
într-atât  inteligenţa omenească, că prosla-
virea ei ramâne inepuizabilă. Nici o limbă 
omenească nu este de ajuns pentru a enume-
ra minunile sale!

1 Traducere de Monahia Teofana din „La Mère de 
Dieu – Joyau terrestre. Icône de l’humanité nouvelle“, e 
Michel Quenot, Ed. Saint Augustin, 2006.

Maică a celor vii

Câte iinţe umane nu suferă din lipsa unei 
adevarate mame! Se strică şi se încalcă 
acest rol vorbind de mame necăsătorite, de 
mame purtătoare (n. r. care dau naştere prin 
însămânţare artiicială), de mame lesbiene.

Adam o numeşte pe însoţitoarea sa «Eva», 
ceea ce înseamnă «viaţa», «pentru că ea este 
mama tuturor celor vii» (Fac 3,20).

Înălţată la gradul de mamă a creştinilor, 
urmaşă a lui Avraam care îi asigură paterni-
tatea, Fecioara Maria a crezut, de asemenea, 
în îndeplinirea promisiunii Domnului (Lc. 
1,45), devenind astfel preafericita Maică a 
celor cu adevărat vii.

Importanţa sa în istoria mântuirii şi în 
viaţa iecărui om de aici îşi trage izvorul. În 
felul primei Eve, a cărei căderi priveşte între-
aga omenire, «da»-ul său la primirea în ea a 
Mântuitorului a unit dumnezeiescul şi ome-
nescul.

«De la Eva maică a celor vii,
Maica lui Dumnezeu,
Tu ai fost ridicarea,
Căci tu ai adus pe lume pe Făcătorul vieţii»2

Ne putem imagina un moment durerea 
sa când asista, neputincioasă, la picioare-
le Crucii, la pierderea Fiului său muribund? 
Prima iinţă omenească în ordinea sinţeniei, 
ea ne reprezintă împotriva laşităţii noastre. 
Înainte de a muri, Iisus nu-şi încredinţează 
Mama rudeniei, ci Apostolului Ioan, supra-
numit Teologul  pentru că a pus un accent 
deosebit pe cuvântul Stapânului în Evanghe-
lia sa, înainte de a deveni el-însuşi Cuvântul. 
Această maternitate îşi găseşte împlinirea în 
Golgota care o face să se ridice la o materni-
tate universală către poporul lui Dumnezeu.

În dragostea sa profundă pentru Mai-
ca celor vii, Sfântul Siluan Athonitul scrie: 
«Când suletul  este pătruns în întregime 
de dragostea lui Dumnezeu, o!, totul este 

2 Duminica tuturor Sinţilor, Orthros, oda 3.
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atât de bine, totul se umple de dulceaţă şi 
de bucurie! Dar, chiar şi atunci, nu scăpăm 
mâhnirii adânci, şi cu cât este dragostea mai 
mare, ca atât mai adâncă este întristarea. 
Maica Domnului nu a păcătuit niciodată, 
nici măcar printr-un singur gând, şi nu şi-a 
pierdut niciodată harul, dar ea de asemenea 
a avut de îndurat mari mâhniri. Când se ala 
la picioarele Crucii, durerea sa era vastă cât 
oceanul. Durerile suletului său erau incom-
parabil mai mari decât cele ale lui Adam când 
a fost gonit din Rai, pentru că dragostea ei 
era, de asemenea, incomparabil mai mare 
decât cea a lui Adam. Şi dacă ea a rămas în 
viaţă, este doar pentru că puterea Domnu-
lui a ţinut-o, căci Domnul voia ca ea să vadă 
Învierea Lui, şi ca după Înalţarea Sa ea să 
rămână pe pământ pentru a mângâia şi bu-
cura pe Apostoli şi noul popor creştin»3.

Un val tainic înconjura sfârşitul pământesc 
al Maicii lui Iisus. Nici Noul Testament, nici 
Părinţii Bisericii nu mentionează.

Între secolul al V-lea şi prima jumătate a 
secolului al VI-lea, numeroase texte siriene, 
apoi copte au răsărit cu privire la ultimele 
sale clipe. Fragmentul plin de metafore şi 
semi-legendar al Adormirii sale precede pe 
cel al ridicării la ceruri, fără moarte şi fără 
îngropare prealabile, altele vorbesc despre 
o ridicare consecutivă adormirii sale, lăsând 
corpul fără stricăciune. Adevărul ne face să 
spunem că trupul Fecioarei Maria n-a lasat 
nici o urmă despre acestea. Preferând ter-
menul de Adormire (celui de Ridicare), Biseri-
ca ortodoxa urmează Tradiţiei Bisericii nedi-
vizate de cele şapte mari Sinoade ecumenice, 
în credinţa sa că Fecioara Maria a trecut 
prin moarte, ca şi Fiul său dumnezeiesc, 
înainte de a i ridicată la cer. Moştenitoare a 
păcatului originar, ea trebuie să moară, dar 
unirea totală cu Fiul său, Dumnezeu-omul, 
a făcut-o să scape stricăciunii şi să triumfe 
morţii participând imediat la învierea sa, an-
trenând în propria-i transigurare.

3 Arhimandritul Sofronie, „Stareţul Siluan, monah al 
Muntelui Athos – viaţa, doctrina, scrierile”

Sărbătorită începând cu Sinodul de la Efes 
şi bine ixată spre sfârşitul secolului al VII-
lea, sărbătoarea Adormirii sale se bucură de 
o trecere deosebită. Ea este, printre altele, 
precedată de un post de cincisprezece zile. 
Reamintire puternică a menirii noastre, 
scena Adormirii apare adesea, în alternanţă 
cu Judecata inală, pe peretele de la uşa de 
ieşire din biserici. Mâna sa îndreptată spre 
cer face ecou cuvintelor Îngerului din icoana 
Înălţării: «Cel care v-a fost luat, acelaşi Iisus, 
va veni tot în acelaşi fel în care L-aţi văzut 
ridicându-se la cer» (FA 1:11).

În icoană, apostolii înconjură patul său 
mortuar, dispunerea lor corespunde celei de 
ii în jurul mamei, care, privilegiu unic, este 
printre altele Maica Vieţii. Când Hristos o 
înalţă la cer, «Îngerii şi apostolii în cor pri-
vesc cum trece de la viaţă la Viaţă cea care 
a născut pe Prinţul Vieţii»4. «Îngerii în cer 
erau muţi de uimire, văzând în Sion pe Însuşi 
Domnul lor ţinând un sulet în mâinile sale; 
căci Femeii care preacurat L-a adus pe lume, 
El se adresă ilial si declară: vino sa împarţi 
slava Fiului şi Dumnezeului tău»5.

Maică a celor vii, ea este, de asemenea, 
Maică a celor morţi în aşteptarea învierii i-
nale. Prima care trece de la viaţă la Viaţă, ea 
ne precede, ne susţine şi ne îndrumă. Maică 
a lui Dumnezeu-omul, ea este în acelaşi timp 
Maică a lui Dumnezeu şi Maică a oameni-
lor, sprijinul lor şi protectoarea lor. Model 
în timpul vieţii noastre, ea ne îndreaptă 
prin moartea sa spre sensul morţii noastre. 
Icoana Adormirii sale schiţează imaginea 
morţii iecăruia din discipolii creştini pe care 
Hristos îi va primi în Împărăţia Sa. Ducând 
lupta cea bună, renunţând de bună-voie 
la patimi, ea se odihneşte pe patul său de 
moarte înconjurată de lumea pământească şi 
cerească.

În bunăvoinţa sa maternă, ea ne trezeşte la 
viaţa în Hristos la care ea contribuie să o forme-
ze în noi. Dupa ce a permis naşterea trupească  

4 Adormirea Maicii Domnului, Vecernia Mare, Litie.

5 15 august, Adormirea Maicii Domnului, Utrenia.
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a lui Dumnezeu pe pământ, ea continuă astfel 
să-L nască în inima omenească, care accede 
prin ea la Fiul, prin Harul Sfântului Duh. Spre 
deosebire de mama posesivă, ea veghează la 
nevoile profunde ale iecărei persoane.

În dezacord cu învaţăturile catolice, 
creştinii ortodocşi nu o consideră mamă a 
Bisericii, ci Maica în sânul Bisericii.

Relaţia dintre bărbat și femeie

În sânul societăţii noastre, în care confrun-
tarea sexelor ia întorsături subtile, femeia 
ocupă o poziţie ţintă printr-o serioasă repu-
nere în discuţie a rolului său şi a locului său 
în raport cu trecutul. Orice căutare de fuzi-
une înlocuieşte iluzia şi nivelează harismele 
speciice iecăruia.

Într-o viziune a lumii aţintită pământului, 
omul tinde să organizeze totul după sche-
me logice, fără referinţă la persoană. Viaţa 
cedează atunci locul legilor, şi bărbatul – mai 
ales în dimensiunea sa masculină, dimensi-
une câteodată nefavorabil poftită de femeie 
– riscă în orice moment să cadă tentaţiei pu-
terii, a forţei şi a violenţei. Diferiţi din punct 
de vedere ontologic, bărbatul şi femeia îşi 
întemeiază legatura lor pe dragoste, şi nu 
pe egalitate, cum ni se dă să credem. Femeia 
dă naştere şi întreţine prin irea sa o relaţie 
privilegiată cu viaţa. Adevarata sa vocaţie nu 
se situează în imitarea bărbatului, adesea în 
lupta pentru putere la toate nivelele societăţii 
şi, bineînteles, în Biserică, ci în depăşirea vi-
ziunii ixiste masculine care consistă în re-
ducerea vieţii la scheme sterile. Ei îi revine 
responsabilitatea de a sublinia unicitatea şi 
plenitudinea vieţii, de a arăta că autenticita-
tea vieţii rezidă în dragoste, şi nu în sex.

Pentru Jean Vanier, care se bucură de o 
mare experienţă umană culeasă de-a lungul 
continentelor şi în comunităţile Arcei, «pe-
ricolul la om este de a fugi de vulnerabilita-
tea inimii sale şi de puterile sale de tandreţe. 
Uneori, el cere o femeie-mamă, apoi foarte 
repede, ca un băieţel, el o refuză, dorind pro-
pria sa libertate.

El se aruncă atunci în lumea eicienţei şi 
a organizării, negând tandreţea şi adevarata 
reciprocitate. Dar prin însusi faptul acesta 
el se mutilează şi se separă de ceea ce este 
esenţial în el. Acum idealizează femeia – ea 
este Fecioara preacurată –, acum o aruncă în 
dizgraţie – ea este marea seducătoare, inst-
rument al diavolului, prostituata sau, încă, el 
se serveşte de ea ca de o servitoare.

În toate cazurile, el nu face altceva decât 
să-şi respingă propria sa sexualitate, pe care 
el o consideră rea, sau o neagă. În orice caz, 
el refuză orice relaţie adevărată cu femeia ca 
persoană şi nu o mai vede decât ca simbol al 
păcatului sau al curăţiei, sau ca pe o iinţă 
inferioară.

Întreaga creştere a barbatului este în ma-
turizarea raporturilor sale cu femeia. Atâ-
ta timp cât el rămâne la stadiul de rapor-
turi mamă-copil, sau la stadiul de femeie 
seducţie-repulsie, el nu poate cu adevarat să 
crească, chiar spiritual.

(…) În aceeaşi manieră, femeia de aseme-
nea trebuie să-şi găsească echilibrul. Ea nu 
trebuie, prin refuzul feminităţii sale, să caute 
aceeaşi putere cu bărbatul, nici să privească 
cruciş cu gelozie la capacităţile sale de orga-
nizare, ci ea trebuie să descopere fumuseţile 
propriei sale feminităţi, puterea care poa-
te i ascunsă în chiar slăbiciunea ei, lumina 
şi înţelepciunea propriei sale inteligenţe şi 
capacităţile de tămăduire şi de compasiune 
care sunt în ea.

Când este lipsită de orice putere, se 
întâmplă ca ea să aibă o intuiţie cu atât mai 
limpede şi adevarată, mai puţin amestecată 
cu patimile de orgoliu şi de putere care 
colorează adesea inteligenţa bărbatului »6.

Femeia desăvârşită

În faţa tentaţiei prometeice a femeii moder-
ne, care consistă în a limita feminitatea sa în 
folosul unei masculinităţi în care ea crede că 

6 Vol. „Comunitatea, loc al iertării şi al sărbătorii“, 
Fleurus-Bellarmin, 1989, p. 256-257.
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va gasi forţa şi prestigiul său, Fecioara Ma-
ria oferă exemplul unei iinţe care a integrat 
armonios masculinul şi femininul până la o 
depăşire a genului.

Ea opune orgoliului o smerenie umplută 
de vigoare spirituală, aparenţei – iinţa, 
măştii – chipul, impudorii – frumuseţea 

pură, căutării frenetice a provocărilor – odih-
nirea în Duh, urii – iubirea acestui Dumne-
zeu al iubirii pe care ea L-a născut. Violenţa 
sa paciică este cea a Fericirilor; slava sa, cea 
a lui Hristos. Femeie împlinită şi personiica-
re a femeii într-o lume dominată de bărbat, 
ea înalţă forţa Împărăţiei.

www. sfanta scriptura.com – 2 ani de activitate
 

Pe 15 aprilie 2011 cercul nostru de lectură şi aprofundare a Sintei Scripturi împlineşte 
doi ani de activitate. La început eram puţini iar între timp numărul participanţilor la 
întîlnirile noastre virtuale s-a mărit fulminant. La început era vorba doar despre o ac-
tivitate locală a parohiei din Konstanz iar în momentul de faţă suntem internaţionali. 
La început a fost greu sa pornim, acum nu ne mai putem opri...

În viaţa noastră de zi cu zi suntem răspândiţi pe întreg mapamondul. Vorbim 
limbi diferite, suntem integraţi în structuri sociale diferite, avem ţeluri diferite. În 
viaţa noastră duhovnicească însă suntem cu toţii una: una sfântă, sobornicească şi 
apostolească Biserică întru Domnul nostru Iisus Hristos. Site-ul nostru www.sfan-
ta-scriptura.com este o platforma de comunicare între creştinii ortodocşi români 
din întreaga lume.

Suntem un grup de creştini ortodocşi, unii mai ştiutori, alţii mai puţin, unii mai 
iscusiţi, alţii doar la început, unii tari în credinţă, alţii încă în căutare... Ceea ce ne 
leagă este dorinţa de a citi împreună Sfânta Scriptură şi Sinţii Părinţi şi de a discuta 
– sub îndrumarea preoţilor Bisericii – despre conţinuturile duhovniceşti transmise 
prin intermediul lor.

Pentru mai multe informaţii asupra cercului nostru vă invităm să ne vizitaţi 
pe internet. Pe site-ul nostru puteţi găsi arhiva audio-video a întîlnirilor de pînă 
acum precum şi programul următoarelor conferinţe online.

Vă aşteptăm cu drag!
Sebastian Sabasan
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ATORG iliala 
Ofenbach-Darmstadt
putem spune ca a luat iinţă în acelaşi timp cu 
constituirea Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi 
Români din Germania, când un număr de 
tineri ortodocşi din Ofenbach, Darmstadt 
şi împrejurimi au participat la adunarea de 
constituire a asociaţiei, ce a avut loc la Soulz-
matt în anul 2008.

ATORG Ofenbach-Darmstadt reprezintă o 
continuare irească, de această dată într-un 
cadru legal, a grupului de tineri ortodocşi 
români care deja exista în Ofenbach şi îm-
prejurimi, tineri studenţi alaţi la studii în 
Germania, dar şi tineri veniţi aici la începu-
tul anilor 2000 cu contracte de muncă, în 
special în domeniul informaticii.

Speciic ATORG Ofenbach-Darmstadt este 
aceea că un număr mare din membri sunt 
căsătoriţi şi au copii. Aceasta a impus ca 
activităţile desfăşurate în zonă să se adre-
seze deopotrivă părinţilor şi copiilor. Astfel 
la iniţiativa unor tineri s-a îniinţat “Şcoala 
Românească”, profesorii iind tot tineri 
ortodocşi români cu pregătire de specialita-
te în domeniile în care predau. Elevii şcolii 
româneşti provin din familii de români sau 
mixte. Şcoala are două grupe de lucru clasele 
I–IV si V–VIII. Disciplinele predate cuprind 
limba şi literatura română (prof. Gabriela 

Dinu), istoria şi geograia României (prof. 
Ileana Pascu), muzică şi dans românesc 
(prof. Mioara Grigorescu), tradiţie şi cultură 
românească (std. Ioana Anghel). 
Frecventând şcoala românească copiii s-au 
putut cunoaşte mai bine şi împreună au fost 
cu colindul la familiile de români din zona 
Ofenbach-Darmstadt.

Tinerii sunt prezenti si la standurile orga-
nizate periodic de catre parohie in cadrul 
unor actiuni cultural ale orasului Ofenbach. 
Deasemenea se organizeaza tabere cu cha-
racter religios, la care își aduc contribuția și 
tineri ai ATORG. 

Tot în cadrul activităţilor cu copiii s-a reali-
zat o scenetă de Crăciun, precum şi o serbare 
dedicată Unirii Principatelor.

Unul dintre obiectivele principale ale 
ATORG Ofenbach-Darmstadt este desigur 
participarea tinerilor la viata religioasa a 
parohiilor din care fac parte, organizarea 
si participarea la slujbele bisericii, dar şi la 
diferite conferinţe pe teme duhovniceşti. 
Astfel în timpul Postului Mare de anul 
trecut au avut loc o serie de astfel de seri 
duhovniceşti susţinute de Pr. Ştefan Ang-
hel, având ca subiect semniicaţia dumini-
cilor din Postul Mare. Aceste seri s-au în-
cheiat cu conferinţa despre Părintele Teoil 
Părăian susţinută de părintele Sabin Vodă 
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de la Radio Reîntregirea Alba-Iulia şi de 
PS Dr. Soian Brasoveanul de la München, 
invitaţi la sărbătorirea hramului parohiei 
“Izvorul Tămăduirii”-Darmstadt. 

În cadrul serilor duhovniceşti de la Darm-
stadt, în postul Naşterii Domnului a avut loc 
conferinţa „Căsătoria – cale spre sinţenie”, 
având-o ca invitat pe doamna Cornelia 
Hayes. Tot doamna Hayes va susţine în apri-
lie conferinţa “Despre asceză”.

Ca o completare a vieţii duhovniceşti din 
biserică au avut loc în anul 2010 două pe-
lerinaje, unul la Torino, odată cu scoaterea 
spre închinare a Giulgiului şi cealaltă la Lim-
burg în ziua Înălţării Sintei Cruci, când cei 
prezenţi s-au putut închina la lemnul Sintei 
Cruci a Mântuitorului Hristos.

Perspectivele de viitor ale grupului de tine-
ri ortodocşi din Ofenbach- Darmstadt se 
leagă nu numai de continuarea şi sporirea 
activităţilor susţinute până acum, cu sprijin-
ul celor două parohii, ci îndreptarea activităţii 
şi spre nevoile semenilor noştri nou veniţi 
în Germania şi lipsiţi de mijloacele necesare. 
Astfel de la sfârşitul anului 2010 functionează 
în cadrul parohiei din Ofenbach un curs gra-
tuit de învăţarea limbii germane, în paralel cu 
un proiect de orientare şi integrare în medi-
ul german pentru cei care sunt veniţi la luc-
ru. Dorinţa noastră este ca numărul de tineri 
implicaţi în aceste activităţi să crească pentru 
sporirea vieţii duhovniceşti din aceste parohii, 
dar şi pentru a putea i sprijin cât mai multor 
oameni alaţi în nevoi.

Ioana Anghel

Die VJORD-Filiale 
Ofenbach-Darmstadt

hat sich zeitnah mit der Gründung des Ver-
eins der jungen orthodoxen Rumänen in 
Deutschland (VJORD) gebildet, als eine An-
zahl von jungen orthodoxen aus Ofenbach, 
Darmstadt und Umgebung an der Grün-
dungsversammlung des Vereins in Soulz-
matt im Jahre 2008 teilnahmen. 

Der Beitritt der Arbeitsgruppe von jungen 
rumänischen Orthodoxen aus Ofenbach 
ins neu gegründete VJORD, gab den bereits 
bestehenden Aktivitäten einen legitimierten 
Rahmen, um diese fortzuführen. 
Diese Aktivitäten wurden selbstständig von 
rumänisch Studierenden in der BRD oder 

von jungen Menschen, die Anfang des Jah-
res 2000 mit einem Arbeitsvertrag nach 
Deutschland kamen, um hauptsächlich im 
Informatikbereich tätig zu werden, organi-
siert.

Das einzigartige an VJORD Ofenbach-
Darmstadt ist, dass eine große Anzahl der 
Mitglieder verheiratet ist und Kinder hat. 
Das führte dazu, dass sich die veranstalteten 
Aktivitäten besonders an die Eltern und de-
ren Kindern richten. 

So wurde durch die Initiative einiger junger 
Menschen die „Rumänische Schule“ gegrün-
det, deren die Fachqualiizierten Lehrer, für 
einzelnen Fächer, auch junge orthodoxe Ru-
mänen sind. Die Schüler der rumänischen 
Schule stammen aus rein rumänischen oder 
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deutsch-rumänisch Familien. Die Schule ar-
beitet mit zwei Kindergruppen, die in Klas-
sen unterteilt sind: Klasse I–IV und V–VIII. 
Die angebotenen Fächer sind unterteilt in 
die Sprache und Literatur Rumäniens (Prof. 
Gabriela Dinu), die Geschichte und Geogra-
ie Rumäniens (Prof. Ileana Pascu), rumä-
nische Musik und rumänischer Volkstanz 
(Prof. Mioara Grigorescu) und Tradition 
und Kultur Rumäniens (Studentin Ioana 
Anghel).

In der rumänischen Schule konnten sich die 
Kinder untereinander besser kennenlernen 
und zur Weihnachtszeit sind sie gemeinsam 
zu rumänischen Familien aus der Gegend 
Ofenbach-Darmstadt gegangen, um Weih-
nachtslieder zu singen.

Die jungen Menschen sind auch bei den ru-
mänischen Ständen anwesend, die regelmä-
ßig von der Gemeinde organisiert werden 
und die im Rahmen von kulturellen Aktio-
nen der Stadt Ofenbach stattinden. Ebenso 
werden Auslüge mit religiösem Charakter 
organisiert, bei denen auch die jungen Mit-
glieder von VJORD ihren Beitrag leisten. 

Im Rahmen der Aktivitäten mit den Kindern 
wurde eine Weihnachtsauführung realisiert, 
sowie eine Feier, die der Vereinigung rumä-
nischer Fürstentümer gewidmet wurde.

Eine der Hauptziele von VJORD Ofenbach-
Darmstadt ist natürlich die Teilnahme der 
jungen Mitglieder an dem religiösen Leben 
der zugehörigen Gemeinden, die Organi-
sation und Teilnahme an den Gottesdiens-
ten als auch an diversen Konferenzen über 
geistliche hemen. So hat in der großen Fas-
tenzeit des letzten Jahres eine Vielzahl von 
solchen geistlichen Abenden stattgefunden, 
die von Pfr. Stefan Anghel gehalten wurden. 
Die hemen waren die Bedeutung der Sonn-
tage in der großen Fastenzeit. Diese Aben-
de wurden mit dem Vortrag über Pfr. Teoil 
Părăian abgeschlossen, der von Pfr. Sabin 

Vodă von Radio Reîntregirea Alba-Iulia (aus 
Rumänien) und von Vikar-Bischof Dr. Soi-
an Brasoveanul von Kronstadt aus München 
vorgetragen wurde, die zum Patronimusfest 
der Gemeinde „Mutter Gottes-Quelle des Le-
bens“ Darmstadt eingeladen wurden.

Im Rahmen der geistlichen Abende aus 
Darmstadt, hat in der Fastenzeit der Geburt 
Christi die Konferenz zum hema „die Ehe-
Weg zur Heiligkeit“ stattgefunden, bei der 
Frau Cornelia Hayes eingeladen wurde. In 
April dieses Jahres wird ebenso Frau Hayes 
zum hema „Über Askese“ sprechen. 

Im Jahr 2010 haben als Ergänzung zum 
geistlichen Leben zwei Wallfahrten stattge-
funden. Eines nach Torino, zu der Zeit als 
das Leichentuch Jesus herausgeholt wurde 
und ein Anderes nach Limburg am Tag der 
Erhöhung des heiligen Kreuzes als das Kreuz 
Christi zur Anbetung herausgeholt wurde.

Die Zukunftsperspektiven der Gruppe von 
jungen Orthodoxen aus Ofenbach-Darm-
stadt weisen nicht nur auf die Fortführung 
und Verbesserung der bisherigen Aktivitä-
ten hin. Es ist von Bedeutung, dass sich die 
Aktivitäten auch in Richtung der Bedürfnis-
se unserer Landsleute, die in Deutschland 
neu eingetrofen sind und denen die nötigen 
Mittel fehlen, weiterentwickeln. So indet 
zum Beispiel seit Ende 2010 im Rahmen 
der Gemeinde in Ofenbach ein kostenlo-
ser Deutschkurs statt. Parallel dazu soll den 
Menschen, die zur Arbeit nach Deutschland 
gekommen sind, durch ein Projekt dazu ver-
holfen werden, sich in der deutschen Um-
gebung zu orientieren und zu integrieren. 
Unser Wunsch ist es, dass die Anzahl der 
jungen Menschen, die in diesen Aktivitäten 
impliziert sind, zunimmt, sodass das geist-
liche Leben dieser Gemeinden erhöht wird, 
aber auch um vielen bedürftigen Menschen 
eine Unterstützung sein zu können.

Ioana Anghel
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îniinţată in anul 2009, are aproximativ 15 
membri care se întâlnesc săptămânal la Sf. 
Liturghie, de două ori pe lună la Cercul Biblic, 
o dată sau de două ori pe an cu ceilalţi mem-
bri ATORG din Germania. Întâlnirile sunt 
organizate prin rotaţie de ilialele membre. 
Ultima întâlnire, în octombrie 2010, a fost 
orgnizată de iliala ATORG-München, şi a 
avut loc la Falkenstein. 

Membrii ATORG- München participă lunar, 
la iniţiativa CBROM, şi la Bibellesekreis, 
unde se citesc şi se comentează diferite capi-
tole din Biblie.

Tipurile de activităţi ale Asociaţiei tinerilor 
ortodocşi din München constau în:

– conferinţe şi dezbateri
– seri de ilm
–  participare la organizarea Liturghiei orto-

doxe pentru copii
–  participări la evenimente precum Liturghia 

Panortodoxa, Panorthodoxes Chortrefen 
(întâlnirea corurilor ortodoxe), întâlniri 
ecumenice

–  mini-pelerinaje şi excursii (la atelierul de 
pictură, la reşedinţa Epsicopiei de la Nürn-
berg, etc) 

–  participări la conferinţe în afara Germa-
niei, organizate de alte asociaţii ale tineri-
lor ortodocşi din Europa

Pentru mai multe detalii, a se vedea pagina 
principală ATORG:
http:// www.atorg/muenchen.de

Roxana Albu

Textele au fost alcătuite pentru Dvs. de Roxana Albu și traduse de Antuza Scholl.
Die Texten wurden für Sie von Roxana Albu zusammengefasst und von Antuza 
Scholz ins Deutsche übersetzt.

Pe baza/auf Grund von: Dicţionar de Teologie Ortodoxă, autor: Pr. Prof. Dr. Ion 
Bria, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1981. 
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ATORG-München

wurde 2009 gegründet und besteht zurzeit 
aus 15 Mitgliedern, die wöchentlich in der Hl. 
Liturgie zusammenkommen und sich zwei-
mal im Monat trefen, um an Vorträge und 
Diskussionen teilzunehmen. Einmal oder 
zweimal im Jahr indet eine Versammlung 
mit allen ATORG Mitglieder Deutschlands. 
Diese Veranstaltungen sind von einer jeweils 
anderen Filiale organisiert. Die letzte Zusam-
menkunft, Okt. 2010, wurde von ATORG-
München in Falkenstein veranstaltet.

Die Mitglieder ATORG-Münchens nehmen 
monatlich auch an dem Bibellesekreis teil, wo 
aus der Bibel unterschiedliche Kapitel gelesen 
werden und dann darüber diskutiert wird.

Unter den Aktivitäten der jugendlichen or-
thodoxen Gemeinschaft Münchens zählen:

– Vorträge und Diskussionen
– Filmabende
– Die Mitveranstaltung der Kinderliturgie
–  Teilnahme an der panorthodoxen Liturgie, 

an dem panorthodoxen Chortrefen, und 
an unterschiedlichen ökumenischen Be-
gegnungen

–  Kurz-Pilgerfahrten und Auslüge (wie z.B. 
zur Ikonenwerkstatt, zum Sitz der rumä-
nisch-orthodoxen Metropolie in Nürn-
berg, etc.)

–  Teilnahme an Vorträge außerhalb Deutsch-
lands, die von den anderen orthodoxen 
Verbänden veranstaltet sind.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte 
von der Internetseite:
http://www.atorg/muenchen.de

Roxana Albu

Impressum

Coperta față
Umschlag Vorderseite:
icoană de Fikos
Ficodido@hotmail.com

Coperta spate
Umschlag Rückseite:
pictură de Ioniță
alexionitza@gmail.com

Colegiu de redacție
Redaktionskollegium:
IPS. Mitropolit Seraim
PS. vicar Soian Brașoveanul
Ovidiu Sechel

Colaboratori 
Mitarbeiter:
Roxana Albu
Alexandru Ioniță
Antuza Scholz

Technoredactare
Gestaltung:
Udo Zerbes

Tipărit la Tipograia
S.C. EURO-PRINT S.R.L.
www.tipograia-europrint.ro

Vă așteptăm cu drag întrebările, opiniile, articole sau 
 comentarii spre publicare la adresa: 

Wir freuen uns über Ihre Meinung, Fragen und Artikel 
an:

revista-deisis@web.de

Deisis_18-19_2011_continut.indd   130 21.04.2011   22:38:13
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