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Îmbrăţișare

„Iar unde s-a înmulţit păcatul, acolo a prisosit 
harul” (Rom. 5, 20).
Oare să însemne aceasta, că trebuie să păcătuim 
mai mult, pentru a afla și mai mult har? „Nicidecum” 
răspunde Apostolul răspicat. Pentru a înţelege 
acest cuvânt al Sf. Pavel să încercăm să descope-
rim, ce înseamnă pentru noi păcatul și harul.

Una dintre marele probleme ale creștinului zi-
lelor noastre este reducerea vieţii religioase la o 
practică pietistă sau, și mai tragic, la o convenţie 
socială. Întrebarea fundamentală, pe care trebuie 
să ne-o punem în mod necesar și să-i dăm un 
răspuns cu toată seriozitatea de care suntem 
capabili, ne poate oferi un punct de plecare în 
înţelegerea a ceea ce ar putea însemna păcatul 
și harul: de ce vin la Sf. Liturghie? Trebuie să 
încercăm un răspuns la această întrebare înain-
te de fiecare liturghie. Indiferent, că venim pen-
tru prima dată sau suntem celebranţi. Fără un 
răspuns la această întrebare, nu vom conștientiza 
niciodată că atitudinea noastră faţă de păcat și 
faţă de har este individualistă, o atitudine care 
ne privește doar pe noi și pe nimeni altcineva. În 
această logică Sf. Spovedanie devine o reglare de 
conturi, iar Sf. Împărtășanie răsplată și nu dar.

În ce măsură mai simţim noi astăzi că păcatul 
nu este un act ce ţine de morală, iar cuvântul 
„păcat” nu ar trebui niciodată folosit la plural? În 
ce măsură ne dăm seama, că marea problemă 
a vieţii noastre este de fapt Păcatul? Aș vrea să 
propun un alt cuvânt, nu spre a înlocui cuvân-
tul „păcat”, ci pentru a ne ajuta să-l înţelegem 
mai bine: „despărţire”. Păcatul înseamnă des- 
părţire și pe aceasta o resimţim în trei feluri: 
despărţirea dintre oameni, despărţirea din noi 
înșine și despărţirea de Dumnezeu. Ca oame-
ni dăruiţi cu libertate nu numai că împărtășim 
cu toată făptura consecinţele despărţirii, dar 
suntem și conștienţi de aceasta, suferim și știm 
și de ce suferim. Știm, că această despărţire nu 
este un eveniment al naturii, ci o realitate, la care 
participăm activ, care ne acaparează întreaga 
existenţă, o realitate ce conţine atât consecinţele 
despărţirii, cât și vina noastră. Știm că suntem 
despărţiţi de ceva, de care aparţinem și la care 
dorim să participăm. Resimţim întreaga noastră 
existenţă ca pe o despărţire.

În aceeași măsură ne este greu să înţelem și ce 
este harul. Pentru unii, harul este disponibilitatea 

unui tată și împărat ceresc, de a trece încă o dată 
cu vederea slăbiciunile și neroziile supușilor și co-
piilor lui. O astfel de înţelegere a harului, trebuie 
respinsă, căci neagă într-un mod naiv libertatea 
și responsabilitatea omului. Pentru alţii harul este 
o putere magică, care ajută sufletului, dar nu are 
nici o importanţă în viaţa practică. Pentru alţii ha-
rul este binele din viaţă, ce există deopotrivă cu 
catastrofele, dar atunci nu mai este nici o diferenţă 
dintre atitudinea „viaţa merge mai departe” și ati-
tudinea „în viaţă este și har”. Pentru alţii harul este 
iarăși un dar primit de la natură sau de la societate, 
prin care se poate lucra binele. Dar harul este mai 
mult decât un dar. Prin har ceva se depășește, se 
vindecă. Harul are forma unui „chiar dacă”. Harul 
lucrează chiar dacă există despărţire. Harul este 
reunirea vieţii cu ea însăși. Harul este reprimirea 
celui ce a fost respins. Harul este redescoperirea 
scopului. Harul preschimbă fatalismul într-un de-
stin plin de sens; preschimbă sentimentul de vină 
în încredere și curaj. Ceva victorios se ascunde în 
cuvântul har. Prin har natura noastră păcătoasă 
este refăcută. Chiar dacă s-a înmulţit păcatul, a 
prisosit harul.

În capitolul Marele Inchizitor din Fraţii Karama-
zov, Dostojewski povestește cum Iisus revine 
pe pământ și face, ce făcea și acum 2000 de 
ani: vindecă și predică. Mai marele bisericii îl 
arestează, deoarece acum, ca și atunci este in-
comod. Închis într-o temniţă, Mântuitorul este 
luat la întrebări de Marele Inchizitor, și, tăcând, 
doar ascultă. După ce Marele Inchizitor întreabă 
tot ce avea pe suflet, Iisus se ridică încet și fără 
a rosti vreun cuvânt îl îmbrăţișează pe Inchizitor. 
Marele Inchizitor plânge și Îl eliberează. Iisus se 
îndepărtează în tăcere.

Să ne lăsăm și noi îmbrăţișaţi de Iisus Hristos 
prin Taina Spovedaniei și Taina Euharistiei pentru 
a ne depăși individualismul și a forma în felul ace-
sta Biserica lui Hristos. Chiar dacă am păcătuit, 
Hristos reface natura noastră păcătoasă. „Unde 
mai e iadul care să ne înspăimânte? Și unde mai 
e osândirea, care ne sperie în fel și chip învingând 
până și bucuria iubirii de Dumnezeu? Și ce mai 
înseamnă gheena în faţa harului învierii Lui, când 
ne scoate din prăpastie, când îmbracă acest trup 
stricăcios cu nestricăciunea și ridică în slavă pe 
omul prăbușit în iad?” (Isaac Sirul). Dumnezeu 
ne dorește, chiar dacă suntem păcătoși, ca să 
prisosească harul și nu păcatul.

Ovidiu Sechel
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Ştiri

Ţinând seama de numărul mare de credincioşi 
care vin la biserică pentru a se împărtăşi de 
bucuria Praznicului Paştilor, Preasfinţitul Sofian 
Braşoveanul va sluji în acest an Slujba Învierii 
împreună cu Utrenia Paştilor şi cu Liturghia Învi-
erii în Biserica St. Rupert (Kiliansplatz �, 80339 
München, staţia de U-Bahn „Heimeranplatz 
Platz”, liniile U4 şi U5). Slujba, care va începe cu 
ritualul împărţirii luminii urmat de o procesiune 
în jurul bisericii, va avea loc sâmbătă noaptea, 3 
aprilie, între orele 2�:00–0�:00.

Răspunzând invitaţiei Centrului nostru Biserice-
sc Ortodox din München, binecunoscutul actor 
şi apologet ortodox Dan Puric ne face cinstea 
unei noi vizite la München. Marţi, 20 aprilie, la 
orele �9, invitatul nostru va susţine spectacolul 
„Visul” la Complexul cultural Gasteig, iar în seara 
următoare va susţine, la aceeaşi oră, conferinţa 
„Arta teatrului spre creştinism”. Mai multe detalii 
vom comunica ulterior (vezi: www.cbrom.de/An-
unturi/anunturi.htm).

Mănăstirea sediu episcopal

În vederea ridicării unei mănăstiri reşedinţă 
episcopală în München s-a obţinut de la Primăria 
Oraşului un acord de concesionare a terenului 
pentru a putea fi evitat un efort financiar iniţial 
peste puterile noastre, astfel că banii care se vor 
strânge vor putea fi investiţi direct în construcţia 
bisericii. 
În primăvara anului 20�� estimăm să începem 
prima etapă a proiectului şi anume construcţia 
bisericii. Având în vedere volumul total al biseri-
cii, 5700 m3, am procedat la împărţirea acestora 
în 570 de unităţi de �0 m3, în valoare de 3000 €, 
câte 300 € pentru fiecare metru cub. Pe lângă 
fondurile pe care vom încerca să le atragem din 
partea Statului român, de la diverse firme sau 
persoane private din România şi Germania, pe 
lângă sprijinul din partea Mitropoliei noastre, este 
necesară implicarea cât mai multor susţinători.
Ne adresăm în acest scop şi Dumneavoastră, 
dorind a vă pune la inimă faptul că ne va fi de 
mare ajutor finanţarea fiecărei unităţi, a fiecărui 
metru cub de construcţie, iar în cazul în care ci-
neva nu are această posibilitate orice contribuţie 
este binevenită şi folositoare. Bineînţeles că 
este vorba de un efort foarte mare, însă doar 
asumându-l putem întreprinde ceva. Este vorba 
de identitatea şi de imaginea noastră, de viitorul 
copiilor noştri aici. Dacă dorim cu adevărat să 

facem ceva pentru noi şi pentru urmaşii noştri, 
vom face şi jertfa necesară acestui lucru.

În perioada �2.�0.09–22.02.�0 s-au făcut  urmă-
toarele donaţii: 

Anca Berariu 340 / Adela Tăut �00 / Dumitru 
Aciubotăriţei 50 / Carmen Baumann 50 / Maria 
Botez �50 / Maria Costea 50 / Costel Simion 300 
/ Maria Burger �00 / Ionuţ Cristian Catană 200 / 
Andrei Constantin �000 / fam. Mariana & Petru 
Ciobanu 400 / Dorin Nicuşor Dragomir 200 / 
fam. Elena & Hans Gross �00 / Paul Dör 90 / fam. 
 Andrei & Iustina Grossu 200 / Alexandru Dincă 
200 / Diana Raţiu 340 / fam. Ciprian & Elena 
Gătej 400 / Delia Grosser 50 / Luminiţa Hancu 
200 / M. Găleşan 500 / o credincioasă �50 / 
Sandu Stelică 300 / fam. Elena & Istvan Fülöp 
�250 / Maria Millim 500 / Rodica Irimia 500 / o 
credincioasă 50 / fam. Elena & Alexandru Jurcă 
500 / Irmgard Ilea 50 / Parohia Karlsruhe 300 / 
Parohia Knitelfeld (A) 4000 / Parohia ND-Mün-
chen 2000 / Parohia Offenbach 300 / Parohia 
Schwäbisch Gmünd 5000 / Parohia Traunreut 
�50 / Marian Augustin Paşcalău 680 / Fronius 
Otto 50 / Maria Bamberger 300 / Mihael Klassen 
�00 / Maria Nicolae 200 / Dan Draganovici 500 / 
Camelia Petricica �00 / fam. Negulescu 200 / o 
familie 200 / Nistor Sorin 300 / Mitropolia Nürn-
berg �0000 / fam. Simona & Radu D. Roman 
�00 / fam. Gabriela & Claudiu Cioroboiu 500 / 
 Denise King 700 / o familie �000 / Fam. Ion & 
Mirca Cicală 400 / Maria Mihalache 30 / Alina 
Cozan 3�4 / fam. Corina & Marian Lazarov 50 
/ Adrian Sandu 50 / fam. Alexandra & Claudiu 
Rangoş �00 / Cristian Simona Roberta 20 / 
 Monica Tselepides �00 / fam. von Wachter �050 
/ Adriana Widmayer �00.

Le mulţumim din suflet tuturor donatorilor şi 
binefăcătorilor şi-L rugam pe Bunul Dumnezeu 
să-i binecuvinteze.
 
Contul deschis pentru construcţia bisericii este:
Rumänische Orthodoxe Metropolie
Liga Bank, K-Nr. 7045130735; BLZ: 750 903 00
Verwendungszweck: Kirchenbau


