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întocmai restricțiile impuse de
către autorități, pentru că „orice
stăpânire vine de la Dumnezeu”.
Și mai are părintele Zaharia un
argument de ordin practic: Dacă,
Doamne ferește, ne îmbolnăvim,
nu apelăm noi tot la instituțiile
medicale ale statului, pentru a fi
tratați?

Iubiți credincioși,
În momentul în care vă scriu aceste
rânduri, ne aflăm la începutul
Săptămânii Mari. Așa cum v-am
spus și-n predica din Duminica
Floriilor, vă înțeleg mâhnirea de
a nu putea participa în biserică
la cele mai frumoase slujbe ale
Anului bisericesc. Trăim vremuri
grele, de restriște, dar așa cum
sublinia Maica Siluana, totuși,
„stăm închiși în casă în condiții
de lux”. Desigur, ne lipsesc trăirile
prin participarea directă la sfintele
slujbe, întâlnirile „față către față”
cu ceilalți credincioși, cu rudele
și cu prietenii noștri. În ciuda
acestor neajunsuri, trebuie să ne
purtăm responsabil. Îmi place
foarte mult cuvântul adresat de
către pr. Zaharia Zaharou, starețul
mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul de
la Essex, la începutul pandemiei,
pe care chiar vă rog să-l citiți
integral în numărul actual al
revistei noastre. Părintele Zaharia,
urmașul Părintelui Sofronie, ne
recomandă, bazându-se pe texte
ale Sf. Scripturi, să respectăm

În cel mai autentic duh al
Ortodoxiei, părintele Zaharia
ne îndeamnă, așa cum face, de
altfel, și Înaltpreasfințitul nostru
Mitropolit Serafim în Scrisoarea
pastorală la Sf. Paști, să folosim
acest timp pentru a intensifica
relația noastră personală cu
Hristos! Cine ne poate separa pe
noi de dragostea lui Hristos?
Pentru cei care lucrurile nu sunt
încă destul de clare, despre modul
cum vom proceda în aceste zile,
repet câteva lucruri. În primul
rând vă îndemn să rămâneți acasă
și să urmăriți slujbele noastre, sau
cele transmise de la București, prin
Radioul și Televiziunea Trinitas,
de la Centrul nostru mitropolitan
din Nürnberg sau din alte locuri.
Noi vom săvârși slujba Învierii,
la fel ca toate celelalte slujbe
din Săptămâna Mare, cu ușile
închise. Așa cum recomanda și
Preasfințitul Părinte Sofian, în
ultimul comunicat referitor la
Săptămâna Patimilor și slujba
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Învierii, vă rog să fiți alături de noi
și să nu ne cereți să forțăm legea.
Ar fi penibil, și dureros în același
timp, să veniți la ușa bisericii, iar
noi să nu vă putem deschide!

din membrii familiei, cu frică de
Dumnezeu și cu evlavie, va stropi
cu agheasmă pâinea pregătită și
vinul. La fel se va proceda și cu
binecuvântarea ouălor, a brânzei și
a cărnurilor.

De comun acord cu Preasfințitul
Sofian și la îndemnul Preasfinției
Sale, am hotărât să procedăm în
München, așa cum procedează și
Episcopia Spaniei și Portugaliei, și
anume:

Pentru consolarea credincioșilor,
rânduiala de binecuvântare a
pâinii, numită „Paşti”, se va repeta
în biserică în Duminica de după
Înjumătățirea Praznicului (17
mai) sau în Duminica de dinaintea
Odovaniei Praznicului Învierii
Domnului (24 mai), în funcție de
ridicarea restricțiilor impuse de
către autoritățile civile.

„Credincioșii mireni care participă
de acasă la slujbă sunt rugați săși pregătească din timp câte o
lumânare, iar în momentul în care
preotul rostește îndemnul „Veniți
de primiți lumină!”,fiecare membru
al familiei să-și aprindă lumânarea
de la candela aflată la icoană, de
preferat Icoana Pogorârii la iad a
Mântuitorului (Icoana Învierii),
sau de la o lumânare aprinsă pusă
într-un sfeșnic la icoană.

Credincioșii mireni, care urmăresc
de acasă sfintele slujbe, sunt
rugați să participe activ, cântând
împreună cu preotul slujitor Denia
Prohodului Domnului, Canonul
Învierii, Hristos a Înviat, cântările
de la Sfintele Liturghii, precum
și orice cântare pe care o cunosc,
ținând în mâini lumânări aprinse” *.

Pâinea binecuvântată, numită
„Paşti”, va fi sfinţită în biserică, în
cadrul Slujbei Utreniei Învierii,
după cântarea „Ziua învierii, să ne
veselim popoare ...”. Credincioșii
mireni, care participă de acasă la
slujbă, sunt rugați să-și pregătească
din timp într-un bol pâine tăiată
mărunt și o sticluță cu vin. Când
preotul va binecuvânta pâinea și
vinul pregătite în biserică, capul
familiei sau în lipsa acestuia unul

Având mai mult timp la dispoziție,
fiind constrânși la izolare, vă
îndemn să citiți și celelalte texte
din numărul actual al revistei
noastre, pe care sper să le fi ales
în mod inspirat. Chiar dacă anul
acesta publicăm revista noastră
„Renașterea” numai în format
online, am considerat că nu este
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bine să întrerupem apariția ei,
ajunsă deja la al optulea an în serie
nouă.

Săptămâna Mare şi Praznicul
Învierii în vreme de pandemie

Reamintindu-vă
cuvintele
Domnului Hristos, pe care vi leam adresat în primul mesaj trimis
la începutul pandemiei: „Nu vă
temeți! Eu am biruit lumea”!, vă
îndemn să aveți nădejde și curaj!
Hristos, Domnul Vieții, ne va
ajuta să ne revedem cu bine și să ne
bucurăm împreună de biruința Lui
asupra răului și a morții. Dar, până
atunci, trăim bucuria în intimitatea
inimii noastre și în sânul familiei.
Sfântul Paisie spunea: “Dacă ne
aflăm în pustiu (izolare) și nu avem
biserica la îndemână, atunci trupul
nostru trebuie să devină biserică,
iar inima noastră clopotul care să
ne cheme la rugăciune“.

Episcopul Sofian
Măsurile
de
interzicere
a
adunărilor
publice
inclusiv
religioase în Bavaria, cu deosebire
în oraşul München, impuse de
autorităţi din cauza pandemiei
provocate de coronavirus, valabile
până la 19 aprilie, dar care probabil
vor mai cunoaşte o prelungire, ne
afectează, într-o mai mare sau mai
mică măsură, pe toţi. În calitatea ei
de comunitate umană, Biserica este
puternic afectată de aceste restricţii.
Participarea credincioşilor la
slujbe este interzisă, întâlnirile
nemijlocite faţă către faţă trebuie
reduse la strictul minim, în efortul
de a frâna răspândirea virusului,
îmbolnăvirea sau chiar moartea
celor mai vârstnici sau vulnerabili
dintre noi. Clericii ne aflăm în
situaţia de a nu putea fi aproape
fizic de cei pentru care ne rugăm
şi pe care, cu toată umilinţa,
dorim să îi ajutăm duhovniceşte,

Închei aceste rânduri cu salutul Sf.
Serafim de Sarov: “Bucuria mea,
Hristos a înviat”!
Cu toată dragostea și cu asigurarea că
vă am pe toți prezenți în rugăciunile
mele,
Pr. Alexandru
* Comunicatul Episcopiei Spaniei și Portugaliei pe
pagina web a Episcopiei http://obispadoortodoxo.
es/index.php/arhiva/evenimente-2019/194-mai2020/2028-indrumarile-permanentei-consiliuluieparhial-privind-slujbele-de-florii-din-saptamanapatimilor-si-de-sfintele-pasti-in-conditiile-stariide-alarma, pagină accesată la data de 13 aprilie
2020.
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să îi asistăm în momentele lor de
cumpănă.

sfinţirile de case, toate întâlnirile
care presupun apropierea fizică, se
amână până după Sfintele Paşti,
Toate aceste restricţii şi situaţiile mai precis până după relaxarea,
care decurg din ele ne afectează respectiv ridicarea actualelor
şi ne dor pe toţi, cler şi popor. restricţii de către autorităţi.
Apropierea Săptămânii Mari şi
a Praznicului Învierii Domnului În aceste condiţii, iubiţi credincioşi,
ne pune în faţă o situaţie pe vă îndemn să fiţi alături de păstorii
care nu o mai credeam posibilă voştri de la parohii; nu le cereţi să
după trei decenii de la căderea forţeze legea şi fiţi solidari unii cu
comunismului ateu. De data alţii. Ajutaţi-i să poată fi disponibil
aceasta însă, interdicţia există nu pentru oamenii aflaţi în situaţii
pentru că ni s-ar interzice credinţa, grele, excepţionale. Ocrotiţi-vă şi
ci din motive de solidaritate în faţa ajutaţi-vă reciproc. În Săptămâna
unui pericol comun, de prevenire a Mare vă îndemn să meditaţi mai
răspândirii lui şi de ajutorare atât mult la singurătatea Mântuitorului
a celor bolnavi cât şi a celor care Iisus Hristos în faţa pătimirilor şi
luptă împotriva bolii.
morţii Sale, asumate din iubire
pentru noi toţi. La Praznicul
Vom fi nevoiţi să săvârşim Sfintele Învierii gândiţi-vă la cum au stat
Slujbe ale perioadei următoare fără Ucenicii Mântuitorului în faţa
credincioşi, să celebrăm Praznicul Învierii: mai întâi cu spaima morţii,
Învierii în absenţa celor care, într-o situaţie disperată; apoi, cu
prin prezenţa lor, ar fi dat sens teamă, cu neîncredere, cu îndoială
anunţului extraordinar că, într- şi, încet-încet, cu tot mai multă
adevăr, Hristos a înviat! Inclusiv încredinţare şi speranţă. Până
pregătirea pentru Sfintele Paşti, când Hristos cel înviat a venit la
adică Spovedania şi Împărtăşania, ei şi le-a zis: „Nu vă temeţi!”, „Pace
sunt anul acesta altfel decât de vouă!”, „Bucuraţi-vă!”.
obicei. Ţinând cont de prevederile
autorităţilor, va trebui acum să Preacucernici părinţi parohi, vă
ne organizăm în alt mod, pentru rog puneţi în atenţia credincioşilor
a nu încălca restricţiile impuse locurile din Sf. Scriptură, în special
care, nădăjduim, vor da şi roadele din Noul Testament, referitoare la
aşteptate, pentru a ne aduce propria momentele istoriei mântuirii pe
contribuţie la binele general. care le vom comemora curând, pe
Concret, spovedaniile și botezurile, care să le citească. De asemenea,
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mijlociţi-le texte de slujbă
destinate acestei perioade, astfel
încât, înţelegând cu toţii, cât mai
profund, evenimentul şi mesajul
Învierii Domnului, să ne raportăm
viaţa cu adevărat la Învierea lui
Hristos şi la învierea noastră a
tuturor.

Pastorală la Sfintele Paști, 2020
„Iată a venit prin cruce bucurie la
toată lumea”
Precucernici Părinți și iubiți
credincioși,
Hristos a înviat!

După încetarea pandemiei, vom
sărbători împreună la Sf. Liturghie
şi Paştile bucuriei. Până atunci, vă
doresc tuturor răbdare, sănătate,
pace, încredere şi nădejde în
Hristos Cel înviat! Sus inimile!

Vestirea „Hristos a înviat”, care
exprimă esența credinței creștine,
răsună astăzi ca niciodată în
bisericile noastre goale de
credincioși. Totuși aceștia o aud
pe canalele mediatice și răspund
cu
convingere
nestrămutată:
„Adevărat a înviat”! Noi credem
cu adevărat că Hristos n-a rămas
în mormânt, ci a biruit moartea
prin învierea Sa și că biruința Lui
este și biruința noastră a celor
care-L mărturisim pe El ca Domn
și Dumnezeu al vieții noastre.
Apostolul
Toma,
văzându-l
pe Domnul înviat, a exclamat
din inimă: „Domnul meu și
Dumnezeul meu”, iar Iisus i-a zis:
„Pentru că M-ai văzut ai crezut,
dar fericiți sunt cei ce n-au văzut
și au crezut” (Ioan 20, 28-29). Noi
nu l-am văzut pe Domnul înviat
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ca Apostolii, dar credem pe baza
mărturiei lor și suntem fericiți.
Suntem fericiți pentru că Învierea
Domnului dă sens veșnic vieții
noastre, că ea este izvor de bucurie,
de nădejde și de putere în lupta cu
ispitele și cu greutățile vieții. Dacă
n-am crede în Înviere, viața n-ar
avea nici un sens, ar fi o absurditate;
nu ne-am putea bucura de ea,
n-am avea curajul, nici puterea
să înfruntăm și să biruim răul și,
în cele din urmă moartea însăși,
pentru că totul vine de la Hristos
Cel înviat, Care a zis: „Fără Mine
nu puteți face nimic” (Ioan 15, 5).

rugăciunii! Să credem că dacă ne
rugăm cu credință și cu stăruință
devenim una cu Domnul Cel
înviat. Astfel biruința Lui devine
și biruința noastră! Mântuitorul ne
îndeamnă: „Priveghiați și vă rugați
ca să nu intrați în ispită” (Matei
26, 41), iar Sfântul Apostol Pavel
ne spune: „Rugați-vă neîncetat” (I
Tesaloniceni 1, 17). Să ne rugăm
acasă, la locul de muncă, pe drum
și în tot locul, dar mai cu seamă
să ne rugăm în biserică, atunci
când restricția impusă acum va
fi ridicată, împreună cu frații și
surorile noastre de aceeași credință,
pentru că rugăciunea Bisericii nu
poate fi înlocuită de nimic. Iar dacă
stăruim în rugăciune nu ne vom
mai teme de nimic, nici de boală,
nici de vrăjmași, nici de moarte,
pentru că Hristos Domnul biruie
în noi tot răul. Gândirea pozitivă,
vederea binelui și nu a răului,
blândețea, stăruința și răbdarea în
purtarea crucii necazurilor, de zi cu
zi și de ceas cu ceas, sunt roadele
după care se cunoaște rugăciunea
adevărată, plăcută lui Dumnezeu.

Desigur
Învierea
Domnului
a urmat morții Sale pe cruce,
expresie a iubirii până la capăt, a
iubirii fără rezerve și fără condiții
pe care El a arătat-o de-a lungul
vieții Sale pământești. El S-a
împovărat cu păcatele tuturor
oamenilor, de la Adam și până la
ultimul om care va apărea în istorie,
a suferit împotriviri ca nimeni
altul, dar nu și-a pierdut, ca om,
curajul și puterea de a face numai
bine tuturor, buni sau răi, pentru
că i-a iubit pe toți. Izvorul puterii
îl găsea în rugăciunea Sa către
Tatăl. Ziua propovăduia și vindeca
pe bolnavi, iar noaptea se ruga în
locuri singuratice. Exemplul de
rugăciune al Mântuitorului trebuie
să-l avem și noi, căci rugăciunea
face minuni. Să credem în puterea

Preacucernici Părinți și iubiți
credincioși,
În această vreme de încercare
pentru toată lumea, salvarea
noastră vine numai de la Hristos
Domnul Cel înviat. Să fim
conștienți că pandemia aceasta
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este îngăduită de Dumnezeu
pentru păcatele noastre, dar nu
spre pierderea noastră, ci spre
binele nostru, vremelnic și veșnic,
dacă ne întoarcem din toată inima
la El. „Dumnezeu nu vrea moartea
păcătosului, ci să se întoarcă și
să fie viu” (Iezechiel 18, 23). El
nu pedepsește pe nimeni, pentru
că este dragoste. Iar dragostea
nu pedepsește niciodată, altfel
n-ar mai fi dragoste. Dumnezeu
îngăduie însă, în pedagogia Sa
divină, să vină asupra noastră
consecințele păcatelor noastre,
adică bolile și suferințele de tot
felul pentru ca prin ele să ne
întoarcem la El și să fim vii. Să
ne întoarcem la Dumnezeu prin
pocăință, adică prin schimbarea
vieții, cu ajutorul permanent al
duhovnicului nostru. Să ne rugăm
lui Dumnezeu să ne dea conștiința
păcatului și puterea de a ne lupta
cu el pentru a-l birui, punând în
locul lui virtuțile creștine, între care
cea mai mare este dragostea, până
și a vrăjmașilor, după exemplul lui
Hristos, Care răstignit pe cruce
se ruga, zicând: „Părinte, iartăle lor că nu știu ce fac” (Luca 23,
34). Să ținem seama de cuvântul
Apostolului Ioan care zice: „Fiii
mei, să nu iubim cu vorba, numai
din gură, ci cu fapta și cu adevărul”
(I Ioan 3, 18). Să ajutăm, mai
cu seamă în aceste vremuri de
suferință și lipsuri, cu tot ce putem

fiecare. Și mult putem, dacă avem
dragoste adevărată și ne punem
sufletul pentru semenii noștri care
au nevoie de noi.
Un cuvânt de mulțumire și de
binecuvântare adresez cu deosebire
medicilor și celor care se ostenesc în
spitale pentru salvarea bolnavilor,
punându-și ei înșiși viața în
pericol. Aceasta este cu adevărat
dragostea care-și pune viața
pentru semenii săi! Același cuvânt
de mulțumire și de binecuvântare
se cuvine nenumăraților voluntari
care merg la casele celor bolnavi,
a bătrânilor sau a celor singuri și-i
ajută în diferite feluri.
Punându-vă la inimă aceste
gânduri izvorâte din inimă cu
nădejdea că ele vă vor încuraja
în lupta cu ispitele și necazurile
vieții, mă rog Mântuitorului Iisus
Hristos, Biruitorul morții, să vă
dea tuturor bucuria Învierii Sale,
dincolo de toate restricțiile care
ni se impun, pentru că bucuria nu
ne-o poate răpi nimeni din suflet.
Binecuvântarea Domnului să fie
peste voi toți!
Hristos a înviat!
† Mitropolitul Serafim
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Die Bewahrung der Schöpfung
aus orthodoxer Sicht

erster Linie das Werk mehrheitlich
christlicher Industrieländer“.

„Was ist der Mensch, dass
Du seiner gedenkst, und des
Augsburg, Menschen Kind, dass Du Dich
seiner annimmst?“ (Ps. 8.5)

Pfr. Dr. Alexandru Nan
ACK Bayern
31.01.2020

–

„Mein Buch ist die Natur der
Schöpfung, darin lese ich die Werke
Gottes“ (Antonius von Ägypten).

Verehrte Damen und Herren,
das Thema Schöpfung und
Umweltschutz bewegt heute
die ganze Menschheit.
Seit
geraumer Zeit erleben wir eine
beispiellose
Zerstörung
der
Natur, welche bereits die Existenz
der Menschheit selbst bedroht.
Die Aussicht auf die drohende
unwiederbringliche Zerstörung
der natürlichen Ressourcen kann
niemanden gleichgültig lassen.
Wie unser Metropolit Serafim
Joantă in einem seiner Aufsätze
unterstreicht sind vor allem „wir
Christen für die Zerstörung der
Umwelt verantwortlich, denn
die erbarmungslose Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen ist in

8

Diese Frage bildet die Mitte
und
den
Höhepunkt
des
Schöpfungspsalms 8, in dem
der Psalmist die Schönheit und
Großartigkeit der Schöpfung
beschreibt und den Menschen
als Mitte und Mittelpunkt, von
Gott gleichsam als Höhepunkt
und Krönung in diese Schöpfung
gestellt sieht: „Du hast ihn als
Herrscher eingesetzt über das
Werk deiner Hände, hast ihm
alles zu Füssen gelegt“ (Ps. 8,7).
Der Mensch bekommt von Gott
den Auftrag zur Pflege, Hege,
Kultivierung und Bewahrung der
Schöpfung.
Im Buch Genesis wird den
ersten Menschen dieser Auftrag
gegeben: „Macht euch die Erde
untertan“ (Gen.1,28). Dieser
Schöpfungsauftrag
ist
keine
von Gott übergebene totale
Verfügungsgewalt, denn die letzte
Macht und Vollmacht über alles
Geschaffene steht Gott allein
zu. Schon gar nicht ist dies ein
Freibrief zur Benutzung und
zum Ausnutzen der Schöpfung
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aus bloßem Eigennutz, sondern
ein von Gott geschenkter
vorläufiger und treuhänderischer
Verwaltungsauftrag.

zerstören, sondern auch die Natur,
die allen gemeinsam ist. Das
weist auf eine Verantwortung des
Menschen für die Natur hin, die
sich auch auf die Verantwortung
dem
Nächsten
gegenüber
erstreckt. Diese Verantwortung
verschärft sich noch dadurch,
dass sie ihren Grund letztlich
in der Verantwortung vor einer
höchsten Person hat, nämlich vor
dem Schöpfer der Natur und der
Menschen selbst. Aus der Tatsache
heraus, dass es nicht möglich ist,
die menschliche Person von der
weltlichen Natur zu trennen,
ergibt sich, dass die Erlösung und
Vollendung der Person auf die
gesamte Natur ausstrahlt, zugleich
aber auch von ihr abhängt (…).
Die Herrlichkeit Christi vom
Berge Tabor überstrahlte auch die
Natur“ (Stăniloae, OD I, 294).

Der Mensch hat eine besondere
Aufgabe in Gottes Schöpfung.
Er ist zu bewusster Gottesliebe
und explizitem Schöpferlob fähig
und begabt, weil er mit einer zu
Höherem strebenden Seele, einer
rationalen
Reflexionsfähigkeit,
mit einem zu überlegtem Handeln
fähigen Verstand sowie mit einem
Geist ausgestattet ist, der für
den Geist Gottes empfänglich
ist. Die Menschheit ist mit der
Schöpfung dauerhaft „ontologisch
verbunden“. Daraus entsteht eine
innere Verbundenheit, aber auch
die Verpflichtung des Menschen
zum vernünftigen Umgang mit
der Natur und Schöpfung. Nach
der Meinung eines der größten
orthodoxen Theologen des 20.
Jahrhunderts, Vater Dumitru
Stăniloae, der im Jahre 1978 in
seiner Dogmatik eine regelrecht
ökologische Botschaft vertreten
hat, kann der Mensch durch den
rechten Umgang mit der Natur
und Schöpfung geistlich reifen. Er
betont in seiner Dogmatik auch
die Verantwortung des Einzelnen
für die Natur:

Das Fest der Verklärung des Herrn
(6. August) hebt die Heiligkeit
der gesamten Schöpfung hervor,
die einen Vorgeschmack auf die
endgültige Auferstehung und
Wiederherstellung aller Dinge im
kommenden Zeitalter erhält und
bietet. Die Hymnen des Tages
weiten das göttliche Licht und die
transformative Kraft auf die ganze
Welt aus:

„Daher kann jeder nicht nur die
ihm eigene Natur gefährden und

„Heute, auf dem Berg Tabor, in
der Manifestation deines Lichts,
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o Herr, warst du verklärt vom
Licht des ungezeugten Vaters.
Wir haben den Vater als Licht
und den Geist als Licht gesehen,
die die gesamte Schöpfung mit
Licht steuern“ (Bartholomaios,
Begegnung 76).

Vom Menschen erwartet Gott
daher
schließlich
Ehrfurcht
und Mäßigung gegenüber der
Schöpfung, im Sinne einer
ökologischen
Askese.
Vater
Stăniloae warnt, wenn er schreibt:
„Gott erwartet beides von uns:
Ehrfurcht vor den Dingen
und zugleich eine gewisse
Zurückhaltung und Mäßigung im
Umgang mit ihnen“ (Stăniloae,
OD I, 323).
Für das Verhältnis des Menschen
zur Schöpfung ist auch relevant,
dass Gott den Menschen mit
Verstand ausgestattet hat, um
die Natur und deren tiefere –
von Gott als Logos erdachte –
Sinngehalte (logoi) zu verstehen.
So kann der Mensch als einziges
Lebewesen mit Vernunft und
Verstand begabt verstehen, dass
die anwachsende Bedrohung der
natürlichen Umwelt Veranlassung
gibt, eine mögliche universale
Umweltkatastrophe zu erwarten.
In meinem Referat darf Patriarch
Bartholomaios nicht fehlen, den
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ich schon zuvor zitiert habe. Er
wird von den internationalen
Medien als „grünen Patriarchen“
bezeichnet. Als Ehrenoberhaupt
aller
orthodoxen
Christen
hat er das Engagement für
die Umwelt zu einer Priorität
seiner Amtsführung gemacht.
Als Vorsteher des Patriarchates
von
Konstantinopel
und
Ehrenprimat aller Orthodoxen
hat er bis jetzt neun internationale,
interdisziplinäre und interreligiöse
Symposien mit ökologischer
Thematik
einberufen
und
organisiert. An diesen Symposien
haben Theologen, Geistliche,
Ökologen,
Wissenschaftler,
Politiker,
Journalisten
und
Repräsentanten aller Religionen
und Glaubensrichtungen der
Welt teilgenommen. Durch diese
Symposien und andere Initiativen
zur Bewahrung der Schöpfung will
Patriarch Bartholomaios Zeugnis
für die Vitalität des Orthodoxen
Glaubens ablegen.
In
seinen
Aufträgen
und
Hirtenbriefe hebt er mehrmals
hervor, dass eine mögliche
universale
Umweltkatastrophe
zu erwarten ist, und zwar als
Konsequenz
menschlicher
Entscheidungen:
„Diese Entwicklung ist die
Konsequenz einer konkreten
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Entscheidung für eine bestimmte
wirtschaftliche,
technologische
und
gesellschaftliche
Entwicklung, die weder den Wert
der menschlichen Person noch die
Heiligkeit der Natur respektiert.
Man kann sich nicht zugleich
wirklich für die menschliche
Person interessieren und im selben
Atemzug die natürliche Umwelt,
also die physische Grundlage,
die Voraussetzung des Lebens
zerstören, d. h. die Zukunft
der Menschheit untergraben“
(Patriarch
Bartholomaios
in
seinem Hirtenbrief zum Tag der
Bewahrung der Schöpfung am 1.
September 2018).
Dem Patriarchen Bartholomaios
könnte man die Ausbreitung
des Sündenbegriffs auf die
Schäden gegen die Natur als
zum Teil originelle theologische
Leistung im Zusammenhang
mit der Umweltproblematik
zuschreiben, wie der Theologe
Vlantis unterstreicht. Er spricht
über die ökologischen Sünden, die
die orthodoxen Gläubigen auch
beichten sollten:

„Das Veranlassen des Aussterbens
von Lebensarten und die
Zerstörung der Biodiversität
der Schöpfung Gottes, das
Degradieren der Integrität der
Erde durch die Klima-Änderung,
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durch das Entblößen der Erde
von ihren natürlichen Wäldern,
oder durch das Zerstören ihrer
Feuchtgebiete, das Infizieren
anderer menschlicher Lebewesen
durch
Krankheiten,
die
Verunreinigung der Gewässer der
Erde, ihres Festlands, ihrer Luft
und ihres Lebens durch giftige
Stoffe - all das sind Sünden“.
An anderer Stelle schreibt er:
„Die Umweltkrise, der wir
gegenüberstehen, erinnert uns
an die kosmischen Ausmaße und
Folgen der Sünde, die mehr als nur
sozial oder in einem engen Sinne
geistlich sind. Ich bin überzeugt,
dass jeder Akt der Verschmutzung
oder Zerstörung der natürlichen
Umwelt ein Vergehen gegen Gott
den Schöpfer ist“ (Bartholomaios,
Begegnung 92).
Für den Patriarchen ist das
Umweltproblem in erster Linie
weder eine ethische noch eine
moralische Frage, sondern ein
ontologisches Problem, das eine
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neue Art des Seins sowie eine
neue Art des Verhaltens fordert:

„‘Umkehr‘
bedeutet
exakt
eine radikale Veränderung der
Optionen, eine neue Perspektive
und Vision. Das griechische
Wort für ‘Umkehr‘ ist metanoia,
das
bedeutet
eine
innere
Verwandlung, die unumgänglich
eine Veränderung der gesamten
Weltsicht mit sich bringt. Wir
bereuen nicht einfach nur Dinge,
bei denen wir fühlen, dass wir
Unrecht gegen Gott getan haben.
Wir bereuen auch nicht nur Dinge,
bei denen wir schuldig gegenüber
anderen Menschen geworden sind.
Vielmehr bereuen wir die Art und
Weise, wie wir die Welt betrachten
und daher die Welt um uns herum
behandeln, sprich misshandeln“
(Bartholomaios, Begegnung 93).
Orthodoxe Liturgie und die
natürliche Umwelt
In der orthodoxen liturgischen
Perspektive wird die Schöpfung
als eine Gabe Gottes empfangen.
Patriarch
Bartholomaios
unterstreicht das, wenn er schreibt:
„Der Begriff der Schöpfungals-Geschenk definiert unser
orthodoxes
theologisches
Verständnis der Umweltfrage
kurz und prägnant und bestimmt
gleichzeitig die Antwort des
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Menschen auf diese Gabe,
nämlich eine verantwortungsvolle
und korrekte Nutzung der
geschaffenen Welt. Jeder Gläubige
ist berufen, das Leben auf eine
Weise zu feiern, die die Worte der
Göttlichen Liturgie widerspiegeln:
‚Wir bringen Dir das Deine vom
Deinigen dar überall und für alles‘“.
(Bartholomaios, Begegnung 80).
So schlägt die Orthodoxe Kirche
eine liturgische Weltsicht vor
und verkündet eine von Gott
reich durchdrungene Welt und
einen Gott, der tief in diese
Welt eingebunden ist. Für den
Ökumenischen
Patriarchen
liegt unsere „Ursünde“ „nicht in
einer legalistischen Übertretung
religiöser Gebote, die göttlichen
Zorn
oder
menschliche
Schuldgefühle
hervorrufen
könnten. Stattdessen liegt sie in
unserer hartnäckigen Ablehnung
als Menschen, die Welt als
eine Gabe der Begegnung und
Versöhnung mit unserem Planeten
zu empfangen, die Welt als ein
Mysterium der Gemeinschaft
mit der übrigen Menschheit zu
betrachten“
(Bartholomaios,
Begegnung 80).
Nach
reichlich
gesammelter
Erfahrung ist für den Patriarchen
klar, dass unsere Bemühungen, die
natürliche Umwelt zu schützen,
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interdisziplinär sein sollten. Keine
einzelne Disziplin oder Gruppe
kann die volle Verantwortung
für Schäden an der geschaffenen
Natur oder für die Vision
einer
nachhaltigen
Zukunft
übernehmen. Deshalb spricht den
Patriarch seine Überzeugung aus,
wenn er schreibt:

„Theologen und Wissenschaftler
müssen mit Ökonomen und
Politikern
zusammenarbeiten,
wenn
die
erwünschten
Ergebnisse effektiv sein sollen.
Zudem haben wir gelernt, dass
Umweltaktionen
nicht
von
menschlichen
Beziehungen
getrennt werden können – sei es in
Form von internationaler Politik,
Menschenrechten oder Frieden.
Die Art und Weise, wie wir auf die
natürliche Umwelt reagieren, wird
deutlich darin wiedergespiegelt,
wie wir die Menschen behandeln.
Die Bereitschaft, die Umwelt
auszubeuten, wird unmittelbar
sichtbar in der Bereitschaft,
menschliches Leid zuzulassen
bzw. zu fördern (Bartholomaios,
Begegnung 90).
Bartholomaios
unterstreicht
mehrmals, dass das Konzept der
Sünde durch die Einbeziehung
der gesamten Menschheit und
der gesamten geschaffenen Natur
erweitert werden sollte und sieht
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die Lösung in der Zusammenarbeit
aller Religionen:
„Religionen müssen für die
Ernsthaftigkeit und Folgen dieser
Art von Sünde sensibilisiert
werden, wenn sie die richtigen
Werte
fördern
und
die
notwendigen Tugenden vermitteln
wollen, um Gottes Schöpfung in
ihren menschlichen, tierischen
und natürlichen Ausdrucksweisen
zu schützen“ (Bartholomaios,
Begegnung 94).
In allen seinen Hirtenbriefen und
Aufsätzen über die Schöpfung
und den Umweltschutz zeigt
Patriarch Bartholomaios, wo
unsere Verantwortung liegt:
„Daher liegt unsere Verantwortung
darin, die Notwendigkeit zu
akzeptieren, auf
beispiellose
Weise zu reagieren, um unseren
Verpflichtungen
gegenüber
künftigen
Generationen
nachzukommen“ (Bartholomaios,
Begegnung 94).
Er zeigt sich auch optimistisch,
was den Erfolg der heutigen
Generation betrifft: „Es ist
nicht zu spät. Gottes Welt
hat eine unglaublich heilende
Kraft. Innerhalb einer einzigen
Generation könnten wir die
Erde sicher in die Zukunft
unserer Kinder lenken. Lasst

diese Generation
Hilfe und Segen
(Gemeinsame
mit dem Papst
der
Zweite,
Begegnung 95).
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jetzt mit Gottes
damit beginnen
Deklaration
Johannes Paul
Bartholomaios,

Der „grüne“ Patriarch betont
mehrmals
auch
unsere
Verantwortung für die künftigen
Generationen: „Wir müssen offen
zugeben, dass die Menschheit
zu etwas Besserem berechtigt ist
als das, was wir um uns herum
sehen. Wir, und noch viel mehr
unsere Kinder und künftigen
Generationen
haben
einen
Anspruch auf eine bessere und
hellere Welt, eine Welt, die frei
ist von Erniedrigung, Gewalt
und Blutvergießen, eine Welt
der Großzügigkeit und Liebe.
Die selbstlose und aufopfernde
Liebe für unsere Kinder wird
uns den Weg weisen, dem wir
in die Zukunft folgen müssen“
(Bartholomaios, Begegnung 96).
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Arhimandrit Zaharia Zaharou:
Pandemia ca ieșire în pustie –
Hristos este cu noi și acolo, prin
Numele Său
Cuvânt de mângâiere la vreme de
pandemie

Mulți oameni sunt confuzi și alții se
panichează din pricina amenințării
epidemiei de Coronavirus care a
cuprins toată lumea. Eu însă cred
că n-ar trebui să fim așa, pentru
că orice face Dumnezeu cu noi,
o face din dragoste. Dumnezeul
creștinilor este un Dumnezeu
bun, un Dumnezeu al milei și al
iubirii de oameni, Care iubește
lumea. Dumnezeu ne-a creat din
bunătate, ca să ne împărtășească
viața Sa, ba chiar și slava Sa. Când
am căzut în păcat, tot din bunătate
a îngăduit morții să pătrundă în
viața noastră, ca să nu ajungem
nemuritori în răutate, ci să căutăm
o cale de mântuire. Deși am căzut,
nicicând Dumnezeu n-a încetat
să Se îngrijească de noi, nu doar
cu bunurile materiale necesare
pentru dăinuirea neamului nostru
[omenesc], ci a trimis proroci și
drepți să-I pregătească calea, ca
să poată veni și dezlega tragedia
noastră, și să poată aduce mântuirea
cea veșnică prin Cruce și prin
Învierea negrăitei Sale iubiri. A
venit și a luat asupra Sa blestemul
păcatului, și ne-a arătat până la
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sfârșit dragostea Sa: „Iubind pe ai
Săi cei din lume, până la sfârșit i-a
iubit”.
Tot ce a făcut Dumnezeu când
ne-a creat, când a asigurat cele
necesare pentru dăinuirea lumii,
când Și-a pregătit calea pentru
a veni pe pământ, când Însuși a
venit, în persoană, și ne-a lucrat
mântuirea în chip așa de minunat
– pe toate acestea le-a făcut din
bunătate. Și bunătatea Sa este
nemărginită. Ne mântuiește și
este atât de îndelung-răbdător cu
noi, așteptând până ce venim la
cunoașterea adevărului și aducem
pocăință adevărată, ca să putem fi
cu El pe vecie. Așa, în fiecare etapă
a relației Sale cu omul, Dumnezeul
nostru ne arată doar bunătate și
milă, care „mai bună este decât
viața”; bunătatea este Firea Sa,
și pe toate le face spre folosul și
mântuirea omului.
Prin urmare, când iarăși va să vină
ca să judece lumea, o va judeca un
alt Dumnezeu? Nu va fi același
Dumnezeu, Dumnezeul milei și
iubirii de oameni, Care iubește
omenirea? Să nu ne îndoim că
ne vom înfățișa înaintea a nimeni
altcuiva decât a Dumnezeului
Care ne-a făcut și ne-a mântuit. Și
iarăși, cu aceeași milă și dragoste
ne va judeca. De aceea, să nu ne
panicăm, nici să ne clătinăm [în
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credință], căci același Dumnezeu
ne va întâmpina în viața cealaltă
și ne va judeca cu aceeași bunătate
și îndurare. Unii se tem că le-a
sosit ceasul sfârșitului. Epidemia
aceasta a Coronavirusului are și o
parte bună, pentru că avem câteva
săptămâni din clipa în care ne va
lovi până la sfârșitul nostru. Putem
închina, așadar, acest timp pregătirii
pentru întâlnirea cu Dumnezeu,
ca mutarea noastră să nu fie pe
neașteptate și pe nepregătite, ci
după ce ne-am cercetat întreaga
viață la fiecare ședere în rugăciune
înaintea lui Dumnezeu, uneori
mulțumind până la sfârșit pentru
tot ce-a făcut Dumnezeu pentru
noi, alteori cu pocăință, cerând
iertarea fărădelegilor noastre.
Nimic nu ne poate vătăma când
avem un astfel de Dumnezeu,
Care îngăduie toate din bunătatea
Sa. Trebuie doar să continuăm să
fim mulțumitori până la sfârșit
și să facem smerita rugăciune de
pocăință pentru iertarea păcatelor
noastre.

În ce mă privește, epidemia
aceasta mă ajută. Tânjeam să
regăsesc rugăciunea pe care am
avut-o înainte, cu care pot sămi cercetez întreaga viață, de la
naștere până acum, mulțumind
lui Dumnezeu pentru toate
binefacerile Sale „cele întru știință
și cele întru neștiință”; și, totodată,
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cu care pot să-mi cercetez întreaga
viață pocăindu-mă pentru toate
păcatele și fărădelegile mele. Ce
minunat să-ți poți cerceta viața
în rugăciune, să le pui pe toate
înaintea lui Dumnezeu stăruind în
rugăciune! Simți atunci că viața ți
se răscumpără. De aceea, situația
de acum cu adevărat mă ajută. Nu
mă panichez, ci „mă voi îngriji
pentru păcatul meu”.
Trebuie să vedem bunătatea lui
Dumnezeu în tot ce se petrece
acum. Sfinții Părinți au văzut
iubirea Sa de oameni. O molimă
asemănătoare a avut loc în veacul
al patrulea, în pustia Egiptului,
secerând mai bine de o treime
dintre monahi, iar Părinții ziceau
cu mare însuflare că „Dumnezeu
seceră sufletele sfinților pentru
Împărăția Sa”, și nu se clătinau
[în credință]. Domnul Însuși
vorbește în Evanghelie despre
zilele din urmă, despre încercările
și necazurile prin care va trece
lumea înainte de a Doua Sa Venire.
Nu discernem însă în cuvintele
Sale nici tristețe morbidă, nici
disperare. Domnul, Care S-a rugat
în grădina Ghethsimaniului cu
sudoare de sânge pentru mântuirea
întregii lumi, spune că atunci
când vom vedea grozăviile ce vor
premerge cea de-a Doua Venire
a Sa, să ne ridicăm însuflețiți
capetele, pentru că răscumpărarea
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noastră se apropie. Unii îmi spun:
„Dumnezeu să-Și întindă mâna
Sa cea ajutătoare!” – dar tocmai
aceasta este mâna lui Dumnezeu!
El dorește și lucrează mântuirea
noastră „în multe rânduri și în
multe chipuri”: „Tatăl Meu până
acum lucrează; și Eu lucrez”.
Virusul acesta poate fi un mijloc
pe care Dumnezeu să-l folosească
pentru ca mulți să-și vină în fire și
la pocăință, și pentru a secera multe
suflete pregătite de Împărăția Sa
cea veșnică. De aceea, pentru cei
ce se predau și se încredințează
dumnezeieștii purtări de grijă,
toate vor contribui la binele lor:
„Celor ce iubesc pe Dumnezeu
toate li se lucrează spre bine”.

Nu este loc, așadar, de tulburare
morbidă. Nici nu trebuie să
ne împotrivim măsurilor luate
de guvern pentru a reduce
răspândirea afecțiunilor pe care
le vedem la atâția oameni. Este
greșit să acționăm împotriva
autorităților. Să facem ce ne spune
guvernul, pentru că nu ni se cere
să ne lepădăm de credința noastră,
ci doar să luăm câteva măsuri
pentru binele comun al tuturor, ca
să trecem peste încercarea aceasta
– și nu sunt deloc nerezonabile.
Unii o iau prea mărturisitor, ridică
stindardul și fac pe mucenicii
și mărturisitorii. Noi, să nu ne
îndoim: vom arăta doar supunere
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față de ordinele guvernului. Este
nedrept să facem neascultare de
guvern de vreme ce, când ne vom
îmbolnăvi, la spitalele lor vom
alerga și ei vor fi cei care să suporte
cheltuielile și să ne îngrijească. De
ce să nu-i ascultăm?
Acesta este cugetul lui Hristos, pe
care Dumnezeu l-a arătat în viața Sa
pământească, aceasta este porunca
apostolească pe care am primit-o:
„…să se supună stăpânirilor și
dregătorilor, să asculte, să fie gata
la orice lucru bun, să nu defaime
pe nimeni, să nu fie sfăditori,
ci îngăduitori, arătând întreaga
blândețe față de toți oamenii”, și:
„Supuneți-vă, pentru Domnul,
oricărei orânduiri omenești, fie
împăratului, ca înalt stăpânitor,
fie dregătorilor…”. Dacă nu ne
supunem stăpânitorilor noștri,
care nu ne cer mult, cum ne vom
supune lui Dumnezeu, Care ne
dă o lege dumnezeiască, mult mai
înaltă decât orice lege omenească?
Dacă păzim legea lui Dumnezeu,
nu suntem mai presus de legile
omenești, spuneau apologeții celui
de-a doilea veac, când Imperiul
Roman îi prigonea pe creștini.
De mirare că în țara în care trăim,
Marea Britanie, fotbaliștii arată
atâta înțelegere și discernământ
încât sunt primii care să-și
întrerupă activitatea, supunându-
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se indicațiilor guvernului de a lua
măsuri profilactice! Și ar fi trist ca
tocmai noi, cei credincioși, să nu
ne ridicăm la măsura fotbaliștilor
și să nu arătăm aceeași supunere
de autoritățile pentru care se roagă
Biserica noastră.

Dacă ne vor cere să înceteze slujbele
Bisericii, să ne supunem pur și
simplu, și să binecuvântăm pronia
lui Dumnezeu. Mai mult, acest
lucru ne aduce aminte de o veche
predanie a Părinților din Palestina:
în Marele Post, în Duminica
Lăsatului-sec de brânză, după
iertarea reciprocă, [monahii] ieșeau
în pustie timp de patruzeci de zile,
fără Liturghie, stăruind, pentru a
se pregăti, în post și rugăciune, și
se întorceau în Duminica Floriilor
ca să prăznuiască după cuviință
Patima și Învierea Domnului. Așa
și contextul de astăzi ne silește să
trăim iarăși ceea ce se păstrase din
vechime în sânul Bisericii. Ne vor
obliga, adică, să trăim o viață mai
isihastă, cu mai multă rugăciune,
care va compensa cumva lipsa
Dumnezeieștii Liturghii și ne va
pregăti să prăznuim cu mai mare
dorință și însuflare Patima și
Învierea Domnului Iisus. Astfel
vom preschimba epidemia aceasta
într-o biruință a isihasmului. În tot
cazul, orice îngăduie Dumnezeu
în viața noastră este din bunătatea
Sa și pentru binele omului, căci El
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niciodată nu dorește să se vatăme
în vreun fel zidirea Sa.

Negreșit, și de vom fi lipsiți mai
mult timp de Dumnezeiasca
Liturghie, vom răbda. Ce primim
la Liturghie? Ne împărtășim cu
Trupul și Sângele lui Hristos,
ce sunt pline de harul Său.
Pentru noi, este o mare cinste și
binefacere – dar primim, totodată,
harul lui Dumnezeu în multe alte
feluri. Când săvârșim rugăciunea
isihastă, sălășluim în prezența lui
Dumnezeu cu mintea în inimă,
chemând sfântul Nume al lui
Hristos. Dumnezeiescul Nume
ne aduce harul lui Hristos, pentru
că este nedespărțit de Persoana
Sa, și ne duce în prezența Sa.
Această Prezență a lui Hristos
este curățitoare, ne curățește de
fărădelegi și păcate, ne înnoiește și
ne luminează inima, ca să ia formă
înlăuntru chipul lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru, Hristos.
De nu vom avea Paștile în biserică,
să ne aducem aminte că fiecare
contact cu Hristos este Paști.
Primim har în Dumnezeiasca
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Liturghie pentru că Domnul Iisus
este prezent acolo, El săvârșește
taina și El este Cel ce se împarte
credincioșilor. Când însă chemăm
Numele Său, pătrundem în aceeași
Prezență a lui Hristos și primim
același har. De aceea, chiar dacă
suntem lipsiți de Liturghie, vom
avea pururea Numele Său – nu
suntem lipsiți de Domnul. Mai
mult, avem și cuvântul Său, și
mai ales Evanghelia Sa. Dacă
cuvântul Său sălășluiește neîncetat
în inima noastră, dacă îl cercetăm
și ne rugăm cu acesta, dacă devine
limbajul nostru, cu care vorbim lui
Dumnezeu tot așa cum ne-a vorbit
El – atunci vom avea iarăși harul
Domnului. Pentru că cuvintele
Sale sunt cuvinte ale vieții veșnice,
și se săvârșește aceeași taină:
primim harul Său și ne sfințim.
Mai mult, cu fiecare prilej în care
arătăm bunătate fraților noștri,
Domnul se bucură, socotind că
am făcut-o în Numele Său, și
ne răsplătește. Arătăm bunătate
fraților noștri și Domnul ne
răsplătește cu harul Său. Este un
alt mod prin care putem trăi în
Prezența Domnului. Putem primi
harul Domnului prin post, prin
milostenii și prin orice faptă bună.
Așa că, dacă suntem siliți să nu ne
adunăm în biserică, ne putem uni
în duh, prin aceste sfinte virtuți pe
care le știm, înlăuntrul Trupului
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lui Hristos, Sfânta Biserică, care
păstrează unitatea credincioșilor
cu Hristos și cu celelalte mădulare
ale Trupului Său. Tot ceea ce
facem pentru Dumnezeu este o
liturghie, căci slujește mântuirii
noastre. Liturghia este cel mai
mare eveniment din viața Bisericii,
în care credincioșii au putința să
facă schimb între viețișoara lor și
nemărginita viață a lui Dumnezeu.
Impactul acestui eveniment ține
însă de pregătirea pe care o facem,
prin tot ce am amintit: prin
rugăciune, fapte bune, post, iubire
de aproapele, pocăință.
Pentru aceasta, iubiții mei frați, nu
este nevoie să facem mărturisiri
eroice împotriva guvernului pentru
măsurile profilactice pe care le
ia spre binele tuturor oamenilor.
Nici să nu deznădăjduim, ci să
meșteșugim cu înțelepciune căi
prin care să nu pierdem părtășia
vie cu Persoana lui Hristos. Nimic
nu ne poate vătăma, trebuie doar să
facem răbdare un răstimp anume
– și Dumnezeu va vedea răbdarea
noastră, și va înlătura toată piedica,
toată ispita, și vom vedea iarăși
zorii zilelor de bucurie, și vom
prăznui împreună nădejdea și
dragostea noastră în Hristos Iisus.
Traducerea: Radu Hagiu
Sursa: https://basilica.ro/arhimandrit-zahariazaharou-pandemia
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Cum ne păstrăm
emoțională în izolare

sănătatea

efecte psihologice adverse vin din
restrângerea libertății, în timp ce
izolarea voluntară este asociată
Alina Rotaru, psiholog cu mai puține efecte psihologice
nedorite și mai puține complicații
Contextul
pandemiei
cu pe termen lung. În acest caz,
COVID-19 ne-a pus în situația oficialii de sănătate publică ar
de a fi izolați la domiciliu, iar acest trebui să sublinieze alegerea
fapt vine cu o serie de consecințe, altruistă a autoizolării.
în cascadă, pe plan economic,
personal, emoțional și relațional.
În mai puțin de o lună, toate au
luat o întorsătură imprevizibilă, iar
schimbările care au derivat de aici
se resimt în interacțiunile noastre
și în modul de viață.
Izolarea nu e simplă din punct
de vedere psihologic, deoarece
suntem ființe sociale, iar ea vine
la pachet cu o serie de costuri
psihologice arătate de numeroase
studii experimentale și descriptive.
O meta-analiză (adică analiza
mai multor studii), realizată
pe 3.166 de studii de către
Brooks și colaboratorii (2020)
despre impactul psihologic al
carantinei și cum poate fi acesta
redus, ne oferă câteva informații
validate științific legate de ce
este important să înțelegem în
timpul acestei perioade. Cheia este
informația, așadar este necesar
ca persoanele aflate în izolare să
înțeleagă situația actuală, de aceea
comunicarea rapidă și efectivă
este importantă. Cele mai multe
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Efectele psihologice ale izolării
În absența rolului social, pe care
îl exercitam în majoritatea zilelor
dintr-o săptămână, apare criza
de identitate, moment în care ne
punem o serie de întrebări: Cât
de important este rolul nostru
în societate?, Ne place ceea ce
facem?, Ne urmăm vocația?,
Suntem împliniți?, Deciziile luate
pe parcursul timpului au fost bune
și ce costuri/beneficii au avut? etc.
Putem vorbi și despre o criză
existențială (și/sau spirituală),
care ne pune față în față cu o
serie de întrebări incomode: Care
este rolul meu pe pământ?, Sunt
fericit?, Ce sens are viața mea?,
Care sunt valorile mele?, Pentru ce
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trăiesc?, Sunt un om bun?, Cred în
divinitate? etc.

Actualul context favorizează
introspecția, deoarece pe fondul
unui climat negativ, creierul
procesează stimulii în profunzime
și este mai orientat spre (auto)
analiză.
În izolare, stăm față în față cu
emoțiile negative și dificultățile
emoționale pe care le-am evitat
destul de ușor grație ritmului
alert al secolului în care trăim.
Practic, ne oprim din majoritatea
lucrurilor pe care le aveam de
făcut și ne întoarcem înspre noi.
Demers care nu este întotdeauna
simplu și comod: răni emoționale
vechi pot ieși la suprafață, subiecte
dificile de abordat cu partenerul
de viață, conflicte între părinți și
copii, toate acestea potențate de
anxietatea pe care o experimentăm
datorită pandemiei.
Hawryluk și colaboratorii (2004)
au arătat că în timpul perioadelor
de izolare datorate pandemiei se
observă simptome depresive sau
ele se accentuează la cei care le
prezentau anterior pandemiei.
De evitat, în izolare
Așa cum recomandă și autoritățile,
interacțiunile
dintre
oameni
trebuie să fie cât mai limitate, până
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la cele strict necesare: deplasarea
la muncă, magazin alimentar,
farmacie.
Sunt de evitat spațiile închise,
aglomerația, iar în cazul în care
se impune totuși contactul social,
trebuie respectată distanța de
siguranță de aproximativ 2 metri
între persoane.
Sunt indicate, totodată, evitarea
expunerii nonstop la știri alarmiste
și statul la televizor ore întregi,
deoarece ne vom umple capul cu
știri și analize fără de care putem
trăi, iar anxietatea și panica ne
pot copleși. În schimb, să alegem
informarea din surse credibile,
oficiale, de două ori pe zi, iar
în restul timpului să ne creăm
o rutină sustenabilă, pe toată
perioada izolării.
Trebuie limitat sau eliminat
consumul de alcool, deoarece după
efectul de calmare de moment,
senzația de anxietate devine mai
acută și puternică.
Ce facem în izolare
În primul rând, respectăm
indicațiile oferite de autorități și
persoane avizate, transmise direct
sau prin comunicate oficiale,
pentru că acestea au rolul de a
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analiza cele mai bune măsuri de
prevenție și de transmitere mai
departe populației.

Apoi, pe cât este posibil, să
încercăm să păstrăm rutinele
obișnuite. Nu pierdem nopțile, ne
trezim la ore cât mai apropiate de
zilele obișnuite de muncă și nu
stăm toată ziua în pijama. Dacă
munca de serviciu o facem de
acasă, ne putem amenaja un spațiu
de lucru confortabil, care să îmbie
la lucru.
Corpul, la fel ca mintea, necesită
întreținere chiar și în izolare, de
aceea putem urmări videouri pe
internet în care sunt exemplificate
exerciții de întindere pentru corp
și mușchi.
De asemenea, având mai mult timp
liber, putem ocupa o parte din zi
cu lucruri care ne aduc bucurie și
plăcere: atenție sporită acordată
copilului/copiilor,
citit
cărți,
vizionat filme sau documentare,
meditație/rugăciune, ținerea unui
jurnal, reamintirea sau învățarea
unei limbi străine, telefonat
prieteni pe care nu i-am auzit de
mult timp.
În această perioadă, nu putem uita
de importanța relațiilor, începând
cu oamenii din imediata apropiere:
partenerul de viață, copii, părinți,
rude. Cu siguranță și ei traversează
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o perioadă dificilă, iar un lucru
este cert: împreună ne este mai
ușor decât separați. Le putem fi
alături discutând despre ceea ce
simt, normalizând reacțiile lor și
asigurându-i de susținere și suport
în această perioadă dificilă pentru
toți. Posibilitatea de a ne vedea și
auzi cu ajutorul mijloacelor media
face ca această perioadă să fie mai
ușoară sau cel puțin să treacă mai
repede.
Numeroase studii din psihologia
pozitivă (acea parte din psihologie
care se ocupă de studierea
mecanismelor care ne ajută să ne
dezvoltăm) ne arată că a scrie cinci
motive pentru care ești mulțumitor
în fiecare zi, timp de cel puțin două
săptămâni, crește starea subiectivă
de bine.
În aceste zile, deși focusul este pe
prevenirea răspândirii virusului,
atenția noastră se poate concentra
și pe ajutorarea aproapelui.
Există deja inițiative publice
de voluntariat, astfel că este o
oportunitate de a ne manifesta
bunătatea și abilitățile, acțiune
care vine la pachet cu numeroase
beneficii pentru sănătatea psihică.
Ne putem implica, de exemplu,
în ajutorarea persoanelor care se
află în relații cu parteneri abuzivi
și sunt izolate cu aceștia în casă.
Liniile de asistență telefonică
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sunt de mare ajutor. Nu-i putem
uita nici pe cei fără adăpost,
copii ai căror părinți au rămas la
muncă în străinătate și se află în
grija rudelor sau aparținătorilor.
Ei traversează situații grele din
punct de vedere psihologic, cel
mai probabil și financiar, mai grele
decât majoritatea dintre noi.
De asemenea, în această perioadă
putem continua să investim în
proiecte proprii, pentru ca la final
să constatăm că au fost săptămâni
investite inteligent în dezvoltarea
și devenirea personală.
Este firesc să ne punem întrebări și
să căutăm răspunsuri, să ne gândim
la întorsătura pe care lucrurile
o vor lua pe plan economic și
personal, după această perioadă
de stat acasă, dar trebuie să fim
blânzi cu noi înșine, pentru că
suntem într-o situație nouă, într-o
perioadă de tranziție. În fond,
această izolare la domiciliu vine cu
oportunitatea, deloc de neglijat, de
a ne cunoaște mai bine pe noi, de a
(re)descoperi valori și de a ne pune
viața în ordine.
Sursa: https://ziarullumina.ro/societate/
psihologie/cum-ne-pastram-sanatateaemotionala-in-izolare-153094.html
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Creștinul și Covid-19 sau despre
fricile patologice ale omului
contemporan
Pr. prof. dr. Ioan Tesu
Astăzi, considera blândul Părinte
Paisie Aghioritul, în lumea științei
și a tehnologiei, a progresului și a
emancipării, când inima omului
a devenit „de oțel”, insensibilă
la durerile celorlalți, ba chiar și
ignorantă față de ale sale, teama
sfântă de Dumnezeu a fost
alungată din sufletul omului.
Cum adică, într-o astfel de lume
a științei și informației să te mai
temi de Dumnezeu, de parcă am
fi într-un întunecat Ev Mediu? Și,
fiind alungată din sufletul omului
această temere curată și înaltă,
observa Sfântul Paisie, în sufletul
omului au intrat sumedenie de alte
temeri, una mai sfâșietoare decât
alta: teama de moarte, teama de
cancer, teama de boală, teama de
șomaj, teama de hoți sau pagubă,
„teama de teamă” și tot așa mai
departe.
Recentele frământări legate de
răspândirea virusului Covid-19
în lume, dar și la noi, în țară, au
creat nu doar efecte medicale, ci
și o spaimă extremă, manifestată
printr-o teamă mult exagerată
în comparație cu efectele nefaste
ale
epidemiei:
cumpărături
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compulsive,
comportamente
panicarde. În ultimă instanță, toate
acestea demonstrează atașamentul
profund al omului contemporan
față de lume și viața prezentă, dar
și ignoranța sa în materie de viață
spirituală și mântuire.

se aflau mai multe alte buturugi
mici, pe post de scaune, pe care
se așezau pelerinii, ascultându-l și
găsindu-și, în acest mod, liniștea
frământărilor sufletești.

Este foarte bine cunoscută
dovada de iubire culminantă a
Despre frica sfântă a creștinului Sfântului Paisie, la măsura iubirii
de altădată și despre numeroasele lui Dumnezeu față de făptura Sa.
și paralizantele frici ale unei Odată, fiind rugat de niște ucenici
lumi care se îndepărtează tot mai să le dea un sfat de suflet, ca un
mult de izvorul ei – Dumnezeu testament moral, duhovnicescul
și credința statornică în El – ne Părinte le-a spus: „Îmi vine să
vorbește, cu deosebit realism și îmi scot inima din piept, să o tai
luciditate, unul dintre cei mai iubiți bucățele, să vă dau fiecăruia câte
sfinți ai Greciei contemporane o bucățică, și apoi pot să mor
și ai Ortodoxiei de pretutindeni, împăcat”.
Sfântul Paisie Aghioritul. El s-a
mutat la cele veșnice în anul 1994 și Meditând „cu durere și dragoste”
a fost canonizat de către Patriarhia asupra lumii și a omului
contemporan, precum titlul unei
Ecumenică în anul 2015.
cărți pe care ne-a lăsat-o[1],
La umila sa colibă din Sfântul Sfântul Paisie considera lumea
Munte Athos, numită „Panaguda”, aceasta a fi asemenea unei case de
era vizitat zilnic de sute de pelerini nebuni, unui spital de boli psihice,
care îi căutau sfatul și alinarea. și spunea că atunci când se vor goli
În ciuda cancerului său pe care bisericile, se vor umple pușcăriile
l-a cerut de la Dumnezeu, spre și spitalele de psihiatrie. Lumea,
a fi prilej de întărire în suferință spunea el, este ca un „butoi de
pentru cei încercați de această pulbere” plin cu nenumărate
implacabilă boală, primea cu drag probleme, unele mai grave decât
pe oricine, căutând să îl mângâie celelalte, care stă să plesnească.
sufletește și să îl îndrepte către
adevărata fericire, cea spirituală. Familia contemporană, la rândul
În curtea „colibei” avea o buturugă ei, este grav încercată, soții fiind
mare drept masă, dar nu a „tăcerii”, ca două „petarde”. Nici nu intră
ci a „sfătuirii”, împrejurul căreia bine în casă, că încep reproșurile,
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certurile, insultele, divorțurile.
Din acest motiv, unui tânăr care
i-a cerut un sfat pentru viața de
familie i-a spus, în glumă, că îi dă
voie să se certe cu lumea întreagă,
dar nu cu soția sa, iar acesteia i-a
spus că îi îngăduie să se certe cu
toți, dar să nu se supere niciodată
cu soțul ei. Și mai frumos, parcă,
unui alt tânăr care i-a cerut sfatul
legat de aflarea partenerei de viață,
Sfântul Paisie i-a spus să își caute
o persoană care să „îl odihnească
sufletește”.
Același
înțelept
duhovnic,
meditând și făcând o radiografie a
lumii contemporane și a sufletului
omului recent spunea că, în alte
vremuri, omul avea o singură teamă
– teama sfântă de Dumnezeu. Dar
nu o teamă angoasantă, ca de un
stăpân dur și neînțelegător, de un
tiran ce așteaptă să pedepsească
imediat fiecare impietate sau
răutate. Ci teama fiului de a nu-și
supăra părintele bun și iubitor, care
nu l-a întristat niciodată pe copilul
său ci, dimpotrivă, și-a sacrificat
întreaga-i viață pentru fericirea lui.
Teama aceasta sfântă îl făcea pe
om să trăiască frumos și virtuos,
în dragoste de Dumnezeu și de
o viață virtuoasă, în înțelegere
și respect față de semenii săi. Și,
trăind frumos și înalt, își dobândea
fericirea în lumea aceasta, dar
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și fericirea veșnică, din viața
viitoare. Astăzi, considera blândul
Părinte Paisie Aghioritul, în
lumea științei și a tehnologiei, a
progresului și a emancipării, când
inima omului a devenit „de oțel”,
insensibilă la durerile celorlalți,
ba chiar și ignorantă față de ale
sale, teama sfântă de Dumnezeu a
fost alungată din sufletul omului.
Cum adică, într-o astfel de lume
a științei și informației să te mai
temi de Dumnezeu, de parcă am
fi într-un întunecat Ev Mediu? Și,
fiind alungată din sufletul omului
această temere curată și înaltă,
observa Sfântul Paisie, în sufletul
omului au intrat sumedenie de alte
temeri, una mai sfâșietoare decât
alta: teama de moarte, teama de
cancer, teama de boală, teama de
șomaj, teama de hoți sau pagubă,
„teama de teamă” și tot așa mai
departe.
Dar una dintre cele mai viclene
temeri este „teama de celălalt”,
teama de semeni sau de cel pe
care creștinismul îl numește și îl
socotește „aproapele”. Iar aceasta
este confirmată de tratatele
sau manualele de psihologie și
psihiatrie.
Astfel, ediția din anul 2000 a
Manualului de diagnostic și
clasificare statistică a tulburărilor
mintale considera că, la vremea
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respectivă, cea mai larg răspândită
temere a omului, pretutindeni în
lume, era teama de a vorbi în public
– pe care o resimțeau aproape 60%
dintre oameni, probabil ca urmare
a unui stil de instruire reactivă,
care punea accentul pe amenințări
și pedepse. Astăzi, însă, capătă
credibilitate tot mai mare modul
proactiv de educație, în care sunt
încurajate eforturile copilului.
Ultima ediția a DSM, a V-a[2],
tipărită peste Ocean în anul 2013
și publicată în limba română în
anul 2016, a constatat că teama cea
mai mare a omului contemporan
este alta – așa-numita „fobie
socială” sau „anxietatea socială”,
adică teama de ceilalți. Teama de
străini, teama de colegi, teama
de prieteni, teama de membrii
familiei, ba chiar teama de tine
însuți și „teama de teamă”. Spaima
că ești urmărit și monitorizat cu
scopul de a fi judecat și criticat,
clevetit și condamnat. Avem, astfel,
prilejul să observăm câtă dreptate
avea Sfântul Paisie Aghioritul,
vorbind despre temerile care sfâșie
sufletul omului contemporan,
cauzate de păcatele și patimile
sale, pe care acesta nici nu le mai
conștientizează, pentru că s-a
obișnuit cu ele – considerândule a fi, dacă nu lucruri bune,
cel puțin obișnuite. Sau, cum
tot Sfântul Paisie o spunea: în
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vremurile de dinainte de sfârșitul
lumii, păcatele vor fi în trend, vor
fi elogiate și cultivate, apreciate și
lărgite, iar virtuțile vor fi rușinate
și ironizate, umilite și izgonite în
sufletul puținilor creștini care vor
mai crede în ele și vor mai căuta să
își afle fericirea împlinindu-le, în
ciuda oprobiului cvasigeneral.
În fața unor astfel de pericole,
evenimente și situații limită,
creștinul adevărat trebuie să
își îndrepte întreaga sa viață și
nădejde în ajutorul lui Dumnezeu,
Care rânduiește ceea ce este mai
folositor și mântuitor pentru
sufletul nostru și mântuirea lui,
atât prin evenimente pozitive, cât
și prin încercări sau pătimiri fără
de voie.
Proliferarea virusului Covid-19
este, în acest context, un prilej de
verificare și întărire în credință.
Atitudinea de discernământ a
creștinului în fața sa, ca de altfel
în fața tuturor încercărilor vieții,
trebuie să aibă o întreită direcție.
În primul rând, el este dator să
întreprindă tot ceea ce ține de el și
de prevenirea bolii, iar dacă aceasta
s-a instalat deja, să lupte cu toate
puterile sale pentru vindecarea
trupească sau fizică. În această
lucrare, trebuie să țină cont sau să
respecte întru totul recomandările
medicale, știința și iscusința
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medicilor, având convingerea că
ei sunt „mâna lui Dumnezeu”
întinsă asupra lumii, spre ajutorul
și tămăduirea ei fizică și spirituală.
Dar, mai presus de toate, creștinul
trebuie să își îndrepte gândul curat
și rugăciunea stăruitoare spre
Milostivul Dumnezeu, Doctorul
sufletelor și al trupurilor noastre,
de la Care vine „toată darea cea
bună și tot darul desăvârșit”, spre
mântuirea noastră și a lumii.
Cu alte cuvinte, să nu ne temem
a înfrunta, împreună cu Hristos,
boala – oricare ar fi aceasta. Mai
degrabă să ne temem a trăi, aparent
sănătoși fizic, dar bolnavi și infirmi
sufletește.
[1] Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte
duhovnicești. I. Cu durere și dragoste
pentru omul contemporan, traducere
din limba greacă de Ieroschim. Ștefan
Nuțescu, Schitul Lacu-Sfântul Munte
Athos, Editura Evanghelismos, București,
2003
[2] American Psychiatric Association,
DSM – 5. Manual de diagnostic și
clasificare statistică a tulburărilor mintale,
ediția a 5-a, traducere: Dr. Mădălina
Cristina Goia, Dr. Cristina Amelia Botez,
Dr. Anca W. Gheorghiu, Dr. Cristina
Gabriela Popp, Dr. Adriana Mihaela
Mosor, Dr. Mariana Minea, Editura
Callisto. București, 2016, p. 203
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Sărbătoarea de 8 martie în
comunitatea noastră
Otilia Straton

„Femeia este al cincilea anotimp,
în care natura se odihnește,
amintindu-și
toate
florile
primăverii, toate privighetorile
verii, toți strugurii toamnei și toate
ninsorile iernii.“ (Grigore Vieru)
Artistul nostru Tudor Gheorghe
își intitulează un concert „Femeia
- al cincilea anotimp“, poeții o
slăvesc în strofe, creștinii caută
Acoperământul Maicii Domnului.
Întregul Pământ se închină acestei
creații unice, capabilă să iubească
și să se jertfească necontenit
pentru familie. Nu ar fi martie fără
ziua internațională a femeii, nu am
fi crescut noi vlăstare drepte fără
„Înger, îngerașul meu“ și „Tatăl
nostru“ sau cântecele copilăriei
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precum „E ziua ta, mămico“
învățate de la mamele noastre.
Sunt tradiții pe care le ducem
oriunde ne așază viața, în cazul
nostru în München, Germania,
unde cu ajutorul Parohiei
„Nașterea Domnului“, a grupului
de copii și a câtorva dascăli
dedicați - doamna Luminița
Orha (grupa de preșcolari și
clasele pregătitoare și I) și doamna
Simina Bura (grupa de școlari)
am reușit să creăm o frântură
dintr-o serbare tipic românească.
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În duminica de 8 Martie 2020,
după săvârșirea slujbei, copiii din
parohie ne-au încântat cu poezii și
cântece, mărțișoare făcute de ei și
puse spre vânzare cu 2 săptămâni
înainte, precum și nelipsitele flori
pentru doamne și domnișoare. Ne
definim prin momente și emoții,
iar acest eveniment a făcut să
vibreze corzile noastre ancestrale
românești. La Mulți Ani, mame,
surori, bunici, vă sărutam mâinile
și vă mulțumim etern!

Iubiți credincioși,
Consiliul parohial mulțumește tuturor membrilor parohiei noastre, care și din punct de vedere
financiar susțin activitățile parohiei, prin donații lunare. Pentru a sprijini în continuare acest efort,
care asigură și legătura frățească a comunității noastre, la ultima ședință a Consiliului parohial s-a
dezbătut înființarea statutului de membru activ sau permanent al parohiei.
În acest sens, toți enoriașii parohiei noastre sunt invitați să devină membri permanenți,
completând un formular (Dauerauftrag) destinat parohiei. Sumele lunare propuse de către
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