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Oglindă a darului în lumina harului
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Relevanță

(partea a II-a)

Ea este Denisa, fetița de 9 ani, diagnosticată cu  Sarcom Ewing de
perete toracic antero superior drept, un tip de tumoră malignă rară.

Ne bazăm pe  bunăvoința ta pentru a strânge suma necesară, iar
Denisa să beneficieze de tratament și operație în străinătate.

El este Robert, băiatul de 10 ani, diagnosticat cu
epifizioliză și necroză secundară cap femural. În urma
intervențiilor chirurgicale, a survenit o perforare de

bazin și are nevoie de o orteză care să îi susțină șoldul
nemișcat până la recuperarea totală.
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Colectiv redacțional

Intră pe site-ul nostru     

www.filantropiaortodoxasibiu.ro 

Aici găsești și revista online!



      Revista Ghidul Filantropic, inițiativă a unor tineri inimoși, apare sub egida
AFOS și se dorește a fi o sursă competentă de informare și un liant între
furnizorii și beneficiarii de sprijin de tip social-filantropic. Este un cadru de
prezentare a activității diferitelor asociații de binefacere din comunitatea
sibiană și va supune constant atenției un caz special al unui copil, al unei
familii, al unei persoane adulte singure, care se află într-o stare de
vulnerabilitate în ceea ce privește mai cu seamă starea de sănătate. 
     
     Pe lângă strângerea de fonduri necesare soluționării favorabile a unei
astfel de situații dificile de viață, Ghidul filantropic vă propune un parteneriat
și lansează o invitație deschisă tuturor celor care activează în acest delicat
domeniu, plin de încărcătură sufletească, dar și plin de bucurie a faptei bune
și a împlinirii poruncii celei mari a iubirii și a milosteniei. Activitatea dvs.
poate fi mai bine făcută cunoscută în paginile ghidului, care va reuni laolaltă
oameni și informații utile, precum și articole din actualitatea socială,
duhovnicească, bisericească, istorie și artă.
 
    Dorim să consolidăm unitatea și colaborarea asociațiilor, comunităților
creștin-ortodoxe, parohiilor, centrelor și așezămintelor sociale și misionare, a
grupurilor de formare, și să facilităm inter-relaționarea celor care doresc să
ofere sprijin, să se implice constant sau punctual. 

   Fiți așadar, parte a acțiunilor filantropice care oferă dragoste, mărturisind
credința în Dumnezeu, lucrătoare prin iubire, luptând pentru viața
aproapelui, pentru o lume mai bună și dreaptă! 

       Donația voastră poate salva o viață! 
Pr. Adrian Roman,

Președinte AFOS

Argument

-  P o r u n c ă  n o u ă  v ă  d a u  v o u ă :  s ă  v ă  i u b i ţ i  u n i i  p e  a l ţ i i .  D u p ă  a c e a s t a  v ă  v o r
c u n o a ş t e  c ă  s u n t e ţ i  u c e n i c i i  M e i ,  c ă  a v e ţ i  d r a g o s t e  u n i i  f a t ă  d e  a l ţ i i  

( I n .  1 3 ,  3 4 - 3 5 ) .
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Denisa, o fetiță de 9 ani, poate
fi salvată doar prin îngrijire
medicală în afara țării.

Denisa este elevă în clasa a III-a A la
Școala Gimnazială „Regina Maria”. La
începutul acestei veri a fost
diagnosticată cu Tumora Askin - Sarcom
Ewing de perete toracic antero-superior
drept, un tip de tumoră malignă rară.
Este nevoie de 100.000 de euro pentru
ca ea să fie operată în străinătate și să
poată trăi. 
Toți cei care o cunosc pe Denisa
mărturisesc că este un copil extrem de
vesel, activ, mereu cu zâmbetul pe buze
și foarte prietenoasă. Sunt momente
dificile pentru familiei ei. Micuța e
obligată să lupte pentru viața ei și o face
cu mult curaj. Este acum internată în
spital la Cluj-Napoca și are nevoie de
ajutor financiar pentru a putea fi tratată
în străinătate.

www.f i lantropiaortodoxasibiu .ro pag.  4

Alți 2 copii au nevoie de ajutorul nostru!

U n i ț i  p e n t r u  a p r o a p e l e  n o s t r u . . .U n i ț i  p e n t r u  a p r o a p e l e  n o s t r u . . .

IBAN BT: RO70BTRLRONCRT0148547301, Beneficiar: Tufis Cindrea Simona Alina
IBAN ING : RO76INGB0000999910696994, Beneficiar: Tufis Cindrea Simona Alina
PayPal – simona.cindrea@gmail.com
IBAN BCR : RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001, Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu-
pentru Denisa
Direct - la adresa: str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
               Telefon/Fax: +4 0269 213 052; E-mail: biroul_social_aors@yahoo.com

„Denisa este colegă de clasă cu fetița mea.
Este o fetiță de 9 ani, preocupată de școală,
joacă și este mereu cu zâmbetul pe buze. Noi
suntem o clasă foarte unită, clasa
Albinuțelor a d-nei Mohanu. Denisa a venit la
noi în clasă la începutul anului trecut, dar s-
a atașat foarte repede de colectiv și noi de
ea. De câte ori au fost evenimente la noi
în clasă sau am participat la concursuri
unde aveam nevoie de voturi, Deni era cea
care se mobiliza, făcea afișe și le lipea pe
stâlpi, pentru a fi sigură că strângem
numărul câștigător de voturi. Un astfel de
copil frumos este. …Cu toate că momentan
este internată, abia așteaptă să înceapă
școala și să-și revadă prietenii, colegii și pe
doamna învățătoare. Are un drum lung și
greu de parcurs, dar îi putem fi alături. Are
nevoie de sprijin financiar. Haideți să o
ajutăm să revină în banca ei, alături de
colegii ei! Orice ajutor, cât de mic contează!”,
scrie Patricia Corcoveanu, una dintre
persoanele care s-au implicat activ în
campania de strângere de fonduri pentru
Denisa.
Tratamentul și operația în străinătate
necesită o sumă de 100.000 de euro, iar
comunitatea locală a organizat deja
diverse acțiuni de strângere de fonduri. 
Toți cei care doresc să acorde un sprijin
pentru Denisa și familia ei o pot face
achiziționând revista noastră Ghid
Filantropic, nr. 2, sau folosind DIRECT
informațiile de mai jos:
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   Vi-l amintiți, desigur, pe băiețelul pentru care a fost
lansată campania de strângere de fonduri din luna
septembrie, căci nu se poate să nu vă fi intrat la suflet
chipul lui frumos și situația lui delicată.
   

   Suntem bucuroși să vă anunțăm că Efrem se află la
tratament de specialitate în Franța, unde primește cele
mai bune îngrijiri medicale, iar starea lui este bună. Cu
ajutorul lui Dumnezeu a ieșit cu bine din cea de-a treia
operație pe creier și va urma ședințe de radioterapie.
Suma colectată de AFOS s-a adunat celorlalte trimise din
comunitate către familia Călinescu, care transmite prin
intermediul nostru mulțumiri și recunoștință fiecăruia
dintre dvs. Împreună suntem mai puternici, ajutorul este
mai consistent, iar rugăciunea, mai grabnic ascultată!
   

   Hristos în mijlocul nostru! 

Pr. Adrian Roman

Robert are nevoie de ajutorul nostru!

Familia Ciorogar din Sibiu este nevoită să caute ajutor 
pentru băiețelul lor Alin-Robert, în vârstă de 10 ani.
Acesta este fiul cel mare al familiei și, în urmă cu 
aproximativ un an, a fost diagnosticat cu o epifizioliză 
și necroză secundară cap femural și operat. 
Din păcate, intervenția chirurgicală nu a reușit și a mai urmat o alta, după ce șurubul
care a fost introdus în femur a perforat bazinul. De curând a fost operat din nou și are
nevoie de o orteză care să îi susțină șoldul nemișcat până la recuperarea totală.
Arhiespiscopia și unele comunități parohiale sibiene au sprijinit familia în acest parcurs
dificil. Starea sănătății lui Robert implică îngrijiri și terapii de specialitate și alte
proceduri de reabilitare. Până atunci, este nevoie urgentă de suma de 2500 de lei care
să acopere plata achiziționării ortezei.

Poți ajuta:
primind Ghidul Filantropic, nr. 2, sau donând prin: 
IBAN BCR: RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 
Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu-pentru Robert 
Direct la adresa: str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
                                Telefon/Fax: +4 0269 213 052, 
                                E-mail: biroul_social_aors@yahoo.com
                           

Pr. Adrian Roman

Update  despre  starea  micuțului  Efrem  Călinescu

De s p r e  n u m ă r u l  a n t e r i o rD e s p r e  n u m ă r u l  a n t e r i o r
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sursa foto: suraculturala.ro

   Doamna președinte Eugenia Fățan a fost
amabilă să vorbească despre acest proiect:
  La început noi am venit cu mâncare făcută în
cratițe, în oale și le aduceam la biserică, la
demisol. Serveam o masă pe săptămână. Am
făcut demersuri pentru a ne înregistra la
Ministerul Justiției și din februarie 2005 figurăm
oficial ca ONG. Am pornit de la o masă pe
săptămână, iar acum am ajuns la două, joia și
sâmbăta de la 12 la 13, 13 și ceva.
   Câți oameni vin să mănânce?
   Încercăm să avem o evidență, pe unii deja îi
știm, și avem 30-35 de fișe de evidență. Numai
anul acesta am servit 1560 de mese, în regim
catering. A fost și perioada aceasta mai dificilă
și le-am dat pachete. Vin și persoane noi, dar
cam jumătate sunt aceeași. Pentru cei care vor
să mănânce și să plătească, o masă este 12 lei,
fără pâine. Pâinea este dată de o doamnă.
Poate mânca oricine. Avem cam 100 de
chitanțe cu câte 12 lei.
   Totdeauna cineva găsește mâncare la noi. Și
dacă se aduce mâncare rece, le dăm, și oamenii
pleacă mulțumiți.
   Ce v-a determinat să începeți acest proiect?

   Eu locuiam în cartier și veneam la această
biserică. O prietenă mi-a spus că există o astfel
de organizație în Caransebeș. 
De altfel există 16 astfel de organizații în țară, la
Caransebeș, cum am spus, la Oradea, la Cluj-
Napoca, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare și alte orașe
și ne întâlnim. Anul trecut, Biserica Ortodoxă
Română a proclamat anul 2019 an omagial al
Satului Românesc și ne-am întâlnit la Sibiu, în
Muzeul Astra, din Dumbrava Sibiului.

   Cu un istoric de peste 15 ani, Societatea
Femeilor Ortodoxe Sibiu reușește să ofere
comunității sibiene, și nu numai, un exemplu
de perseverență în ceea ce privește ajutorul
oferit celor cu posibilități mai reduse ori
chiar pentru cei de care unii au uitat. 
   În ianuarie 2005, mai multe persoane au
decis să înceapă o activitate de ajutorare, cu
o idee simplă: o masă caldă. Astfel, pe data
de 25 a lunii menționate mai sus s-a oferit
prima masă. Aceasta consta în două feluri de
mâncare și un desert, iar locul unde au
început este demisolul Bisericii „Sfântul Ioan
Iacob Românul” de pe strada Dealului din
Sibiu.

Di n  c o m u n i t a t eD i n  c o m u n i t a t e

Soc i e t a t e a  Feme i l o r  Or t odoxe  S i b i u

   Cum a fost la început?
   A fost greu, mai ales iarna, că nu era sobă, iar
după ce a trecut ceva timp am avut oferte de a ne
muta, însă am refuzat pentru că oamenii deja se
obișnuiseră cu locul acesta și legaserăm relații
deosebite cu oamenii de aici și care ne ajută. În
anul 2010, părintele paroh Cătălin Dumitreanu a
fost desemnat președinte de onoare. Suntem 72 de
membrii în asociație, însă primim și sponsorizări,
unii se și implică și nu am rămas niciodată fără
bani.
   Ce activități ați avut?
   Pe lângă mesele săptămânale, am făcut excursii
la Centrul de Plasament de la Turnu Roșu. Am fost
un autocar plin, 40-50-60 de persoane, câți eram,
și i-am vizita pe cei 60 de copii de acolo de care
are grijă părintele Nicolae Cristian. Au condiții
bune. Părintele ne trimite și acum liste cu
rechizitele ce le trebuie copiilor și îi ajutăm. Într-
una din vizite țin minte că nu ne mai puteam
dezlipi de ei și nici ei de noi. A fost foarte frumos. Și
în azilele din Sibu, mergem și facem activități cu ei,
vorbim cu ei, cântăm, ne uităm la filme, diferite
jocuri, iar la zile de naștere sau onomastice le
facem cadouri. Am cumpărat medicamente pentru
ei în valoare de 1150 lei pe rețete, am dat ajutoare
în bani cam de 700-800 lei și 2500 pentru Crucea
Roșie. Pentru o fată, Cristina, foarte bună de la
Liceul Brukenthal.
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   Atât! ...și Dumnezeu în ele... Dor de sfințenie,
de trăire simplă și firească, a Moșilor și
Strămoșilor! Dor de Frumos curat, Frumos al
bunicilor. Dor de lumina caldă a candelei
arzânde-n colțul icoanelor- lumina arzândă a
rugilor ridicate-n colțul năframei și al ochilor
bunicii:ruga-n lacrimi a bunicii... Rugi arzânde-n
candelă, la fiecare, pe la visul cui ne are!
   Și, dintre toate felurile
iubirii, cea mai tainică și 
mai jertfelnică e cea de 
părinte! Meseria de pă-
rinte se învață, de musai, 
cu jertfă, cu dăruire și cu 
multă iertare! Ce poate 
fi mai frumos pe lumea 
asta decât să pui Iubire 
în suflet de copil, pentru 
că, nu e așa, când spui 
Iubire, spui Dumnezeu!
   Bună dimineață, bună zi și bună sară,
pentru fiecare, pe la treaba cui ne are!

sursa foto: suraculturala.ro

   A fost un domn la spitalul TBC care nu avea
pe nimeni, a murit anul trecut. Ne-am îngrijit ca
să fie înmormântat creștinește. Avem
binecuvântarea Mitropolitului ca să îngropăm
pe oricine se găsește într-o situație de acest fel.
De anul trecut până acum au fost 29 de
persoane pe care le-am înmormântat la
Cimitirul Central, pe la Poarta 2. Sunt niște
cruci pe care scrie necunoscut, vă dați seama,
nu au avut pe nimeni, sunt și niște cruci
părăsite. Au fost îngropați cu preot. Recent,
Primăria a fost de acord să nu mai plătim locul
și avem un
parteneriat cu cei de acolo, cu spitalul și cu
morga. Nu primim bani, doar ne anunță și ne
organizăm.
   Îmi amintesc de un tânăr, cuminte,
lucra, însă la un moment dat avea nevoie de
bani. Atunci nu aveam la mine și am mers spre
casă. În autobuz, o doamnă m-a recunoscut și
mi-a dat 200 de lei. 100 i-am dat băiatului, iar
apoi m-am întâlnit cu niște prieteni de-ai lui și
le era foame. Așa că le-am lăsat restul. Am ținut
ca băieții aceștia să își dea bacalaureatul. Acea
doamnă este astăzi voluntar în cadrul
asociației. Suntem o echipă frumoasă.

   În general, oamenii pe care îi ajutați, mint
pentru a vă sensibiliza să îi ajutați?
   Să știți că nu. Două lucruri mi-s urâte:
beția și minciuna. Le-am spus și ca să îi ajut. Nu
se supără. Venim între ei, nu punem o distanță
între ei și noi. Nu am avut probleme. Vin la
rugăciune, când le dăm pachetele spunem
rugăciunea.
   Contează mult!
   Păi, suntem la Biserică. Ne rugăm lui
Dumnezeu. Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, se
poate. Din 2009 citim Paraclisul și Acatistul Maicii
Domnului zilnic, de la ora 17, neîntrerupt. Și dacă
erau două persoane.
   Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat
și vă doresc mult spor!
   Vă mulțumim! Să nu ne lăudați prea mult. E ceva
normal, sunt acțiuni pe care le poate face oricine.
Maica Domnului ne-a ajutat mereu.

Ștefan Moței, Laurențiu Antonescu

Di n  c o m u n i t a t eD i n  c o m u n i t a t e

   Despre Iubire s-au scris tratate și teze de
doctorat; despre Iubire vorbim toți; o și
trăim?! Iubirea e vorbă sau faptă?! e rațională
sau mișcă sufletele?! e înaltă sau joasă?! e
bună sau rea?!
   Cum aș defini eu Iubirea?! Muzica gândului
care atinge suflete!
   Când e soare cu nori pe cer și între oameni
crește iarba tăcerii! Și e atât de mult orgoliu,
fără iertare, fără iubire, încât iarba aceasta a
tăcerii se transformă-n bălării! Și întotdeauna,
chiar întotdeuna, Domnul a toate și a tot vine
cu Iubirea-I nesfârșită și înmulțește dragostea
dintre oameni! Om bun, pune ușor mâna pe
sufletul tău în începutul dimineții , și, pune în
el gânduri bune, cuvinte bune și fapte bune!
Bun Doamne, pune în sufletul nostru
smerenia gândurilor, cuvintelor și a faptelor și
ajută-ne să păstrăm vie lumina faptelor bune
în candela rugăciunii! Suflet cântat în sunet
cald de vioară, sunet plângând în noaptea
lumii și a lunii. Capăt de lumină-n stele.

Iub i r e a  a  Toa t e  ș i  a  To t !

Simona Mariana Roșu
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   În continuarea textului din numărul
precedent, în care am vorbit despre felul în care
înțelegem filantropia descrisă și făptuită de Sfinții
Părinți, vom descrie câteva fapte ale iubirii practice
de o delicatețe și mărinimie ieșite din comun!
   Sfinții Filocaliei a XI-a, Varsanufie și Ioan, ne
îndeamnă să ajutăm după măsura noastră și să
cercetăm cu atenție nevoia reală a celui necăjit, iar
dacă acesta poate fi ajutat să se îmbunătățească
sufletește, ieșind totodată și din necazurile
cotidiene, acest lucru 
este o faptă minunată!
   Una dintre istorisirile menționate mai sus îl
ilustrează pe Avva Serapion – un pustnic călător a
cărui măsură de răbdare și milostivire l-a
determinat să se vândă ca rob 
unei familii rătăcite într-o cetate 
egipteană, bărbatul casei fiind 
măscărici în piață! Rugându-se 
și postind necontenit, după ani 
de zile în care le-a slujit vorbindu-
le despre Hristos, aceștia s-au 
botezat, simțindu-se eliberați de 
viața veche supusă compromisului. 
   În acel moment, Serapion și-a dezvăluit
adevăratul său statut și dorința de a-i ajuta
duhovnicește din clipa în care i-a văzut; de
asemenea, ajutorul său a fost și unul material,
lăsându-le banii câștigați din propria sa vindere!
Acest om a continuat să caute familii nefericite și
robite de păcate, pe care, cu ajutorul lui
Dumnezeu, le-a eliberat!
   Deși viața sfântă a lui Serapion pare inaccesibilă,
nu avem voie să ne întristăm, căci, bunăoară,
Sfântului Pafnutie pustnicul i s-a descoperit că un
tânăr ce fusese tâlhar avea mare cinste înaintea lui
Dumnezeu pentru că a salvat o tânără aflată în
primejdie de a fi batjocorită de alți colegi tâlhari de-
ai lui, iar pe o mamă a cărei soț și copii fuseseră
luați robi și care rătăcea flămândă și deznădăjduită
a hrănit-o și i-a plătit toate datoriile, redându-le
acelora libertatea și fericirea împreună-viețuirii!

   Nu îl putem uita pe Sfântul Paulin de Nola, a cărui
viață a fost o continuă operă de binefacere! După
ce și-a împărțit săracilor bogățiile cu care „și-a plătit
nădejdea cerului” și a renunțat la funcțiile înalte, a
dus o viață plină de compasiune și iubire milostivă,
vânzându-se chiar pe sine barbarilor ca să fie
eliberat fiul unei văduve sărmane, după ce a dat
totul ca măcar o parte din ei să fie eliberați! Acolo,
prin purtarea sa plină de smerenie și buna
sârguință, a câștigat simpatia stăpânului locului,
care îl respecta cu teamă și care, aflând că este
episcop, și l-a eliberat împreună cu toți creștinii
care fuseseră răpiți și robiți!
                        „Mai mare dragoste decât aceasta
                      nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l
                      pună pentru prietenii săi.” (In 15, 13).
                         Exemplele pot continua și iată în
                        câte moduri poate fi înfăptuit binele,
                      de la catehizare și propovăduire la
                      dărnicie și ajutor, până la jertfa de
                       sine. Dacă raportăm la noi înșine 
                       aceste situații, corespunzător nivelului
fiecăruia, orice clipă de sacrificiu pentru celălalt din
ceea ce avem și din ceea ce suntem devine iubire de
aproapele.
   Oare acești sfinți nu au întâmpinat greutăți,
necazuri și înjosiri? Cu siguranță că au avut parte
de ele și le-au biruit!
   Asumarea crucii și urmarea lui Hristos prin imitare
presupun reale jertfe, precum lepădarea de omul
vechi, nerecunoscător și toxic în relațiile cu ceilalți.
Înaintea celorlalți, creștinul asumat rabdă îndelung,
neînvinuindu-i, ci făcând binele indiferent de răutățile
care se petrec în jurul lui, așa cum ne arată Sfântul
Maxim Mărturisitorul.
   Pentru cât de însetată de iubire este omenirea, nu
mai e timp să ne amintim de relele făptuite de ceilalți
față de noi, ci, rugându-ne pentru ei, să devenim
filantropi, căci iubirea de oameni șterge patima din
sufletul nostru, iar un suflet curat va fi vesel și dispus
să facă mai intens ceea ce-l împlinește, să iubească!
   Ajutorul nostru, compătimirea, solidaritatea, așadar
iubirea, mișcă puterile noastre sufletești și
antrenează ființa noastră cu toate darurile sale, ca
„talanți” primiți de la Dumnezeu, în slujba aproapelui! 
   Care sunt aceste daruri cu care suntem înzestrați și
cum le folosim?... Vom vedea în numărul următor!

Paul Aranyoşi 
I s i ch ie  S ina i tu l ,

F i loca l ia  IV

„Sufletul să se încreadă în Hristos

și să-L cheme pe El și să nu se

înfricoșeze nicidecum. Căci nu

luptă singur, ci cu înfricoșatul

Împărat Iisus Hristos, Făcătorul

tuturor celor ce sunt, trupești și

netrupești, văzute sau nevăzute.”

Sf .  Max im

Mărtur i s i toru l ,

F i loca l ia  IV

„Fericit este

omul care

poate să

iubească pe tot

omul la fel.”

Ta las ie  L ibanu l ,  F i loca l ia  IV

„Rugăciunea curată luminează mintea,

Dragostea și înfrânarea  curătesc sufletul,

(Iar) dragoste adevărată a dobândit cel care 

nu suferă bănuieli și vorbe împotriva aproapelui!”

S f i n ț i  P ă r i n ț iS f i n ț i  P ă r i n ț i

Filantropia la Sfinții Părinți 
(cont inuare  d in  nr .  1 )
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   Iubite cititorule, în numărul anterior am
prezentat succint activitatea filantropică a doi
mari ierarhi sibieni. În acest număr ne vom
întoarce la începuturile creștinismului și la
organizarea ajutorării sociale în epoca apostolică.
   Când spunem filantropie în Biserica Primară,
vorbim de diaconie. Reprezentând, de-a lungul
istoriei, lucrarea pentru interesul și beneficiul
altora, nu presupunea doar participarea activă
la Jertfa Euharistică, ci și responsabilitatea față
de membrii comunității prin îngrijirea și
asigurarea celor de trebuință. De altfel, în sens
mai larg, aceasta nu era condiționată nici de
calitatea de Apostol, nici de cea de preot, ci doar
de dragostea față de aproapele.
   În Faptele Apostolilor descoperim cele două
slujiri: diaconia cuvântului (propovăduirea
Evangheliei) și diaconia la mese (slujirea la
agape, dar și activitatea socială), lăsată în seama
celor șapte bărbați destoinici, învestiți prin
hirotonie.
   Dumnezeu Însuși este modelul desăvârșit al
ambelor lucrări: fiindu-I milă, Mântuitorul a
vestit Cuvântul vieții mulțimilor care erau
rătăcite ca oile fără păstor, a vindecat bolnavi, a
înviat morți, a săturat oamenii în pustiu. Sfântul
Barnaba, vânzându-și pământul, prețul l-a dat în
dar Bisericii (cf. Fapte 4, 36-37). 
   Creștinii din Antiohia au făcut colectă pentru
ajutorarea celor afectați de foametea ce avea să
fie în timpul împăratului Claudiu în Iudeea,
vestită de profetul Agav (cf. Fapte 11, 28-30).
Sfântul Pavel a făcut colecte pentru cei săraci
dintre sfinții din Ierusalim în călătoria sa
misionară în Europa.

   Diaconii și membrii comunității se ocupau
de slujirea materială, nelăsând deoparte
slujirea lui Dumnezeu și mărturisirea
adevărului.
   Așadar, Biserica s-a îngrijit dintotdeauna, prin
diaconatul comunității, fiecare după puterea
lui, de suflet și trup, continuând până în zilele
noastre, urmând lui Hristos, Care a spus: „în
dar ați luat, în dar să dați” (Matei 10, 8).

  Știați că...
...slujirea diaconului în epoca primară
depășea spațiul sfânt al Altarului euharistic?
Despre aceștia știm că puteau să boteze
(Filip diaconul l-a botezat pe famenul
etiopian), puteau să predice Evanghelia
(diaconul Filip predica în cetățile Samariei; de
altfel, este numit binevestitorul, adică
evanghelistul, în Fapte 21, 8), se ocupau de
îngrijirea bolnavilor și de cei aflați în nevoi.
...femeile ocupau un rol important în
activitatea filantropică a Bisericii Primare?
Deși nu făceau parte din cinul preoțesc (deci
nu erau hirotonite!), totuși slujirea
diaconițelor se desfășura pe plan social, în
hrănirea și îngrijirea celor cu o situație
materială precară (săraci, văduve, de obicei,
din interiorul comunității, dar nu numai). 

Di n  i s t o r i eD i n  i s t o r i e

Diacon i a  –  pen t r u  su f l e t  ș i  t r u p  î n  epo ca  apos t o l i c ă

sursa foto: crestin-ortodox.ro

Ștefan Daniel Bălan,
Vlad-Anton Ștefănoaia

Mărturie despre
existența lor avem chiar
de la Sfântul Pavel, care
o amintește pe diaconița
Foibe (Fibi sau Fivi) a
Bisericii din Chenhreea
(cf. Romani 16, 1).

   Sfinții Apostoli (iar mai
apoi preoții) stăruiau în
rugăciuni și în slujirea
spirituală a comunității,
chivernisind bunurile
dăruite Bisericii, pentru ca
fiecare să primească ce i se
cuvenea, fără părtinire.

P e  c e l  c e  v i n e  l a  M i n e  n u - l  v o i  s c o a t e  a f a r ă  ( I o a n  6 ,  3 7 ) .

sursa foto: pemptousia.gr

sursa foto: tideon.org
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Fii camaradul meu,
Deviza e ușoară:
“Nu mă dezamăgi
Și-o să te țin in poală!”

Și o să-ncerc mereu
Să te cruț de necaz,
Oricât ar fi de greu,
Promit! N-o să te las!

Noi, ăștia din armată,
Plecăm mereu cu stângul.
În ciuda acestui fapt,
La Domnul ne e gândul.

Capela sus, copile,
Strânge bocancul bine,
Căci tot ce e mai greu,
Abia acuma vine.

ilustrație: Paul Aranyoși

Dar nu te-ngrijora,
Plutonul e cu tine!
Când simți că nu mai poți,
Pasează-mi arma mie!

V e r s u r i  i l u s t r a t eV e r s u r i  i l u s t r a t e

Rătăciți în propria viață
A problemelor din lume
Doar în Domnu-avem
speranță
Prin iubirea-n al Său Nume.

O iubire către semeni,
Viață pusă-n slujba lor
Căci la suflet suntem gemeni
Prinși în trupul muritor

Deci urmând a noastre fapte
Și-ajutând pe cei din jur
Cu gând luminos, în noapte
Făr’ a căuta cusur

Vom găsi pacea în suflet
Și a noastră și a lui
În căldura unui zâmbet,
În grija aproapelui.

Darul aproapelui
d e  D a n i e l  A p e t r o a e

Debut cu stângul 
d e  Ş t e f a n i a  B ă z ă r î n c ă

Prin milă, filantropie,
Se intră în Împărăție.
De-ar știi lumea toată,
Nu ar mai fi ca o gloată.

Turmă parcă fără un păstor,
Dar cu un Atotstăpânitor
Care-așteaptă în tăcere
Să ofere mângâiere.

Așteaptă-n al inimii pridvor
Turmei să i se facă dor
De o viață în frumos,
De o viață în Hristos

Relevanță
d e  D i a n a  D r ă g u ț
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   Anul trecut, AFOS (Asociația Filantropia
Ortodoxă Sibiu) a Arhiepsicopiei Sibiului și
Asociația Filantropia Oradea lansau proiectul
”Aripi de înger”, menit să sprijine copiii
abandonați și orfani, care au nevoie de o
familie, de o casă, de un acasă.
   AFOS dorește construirea a 3 Case de Tip
Familial în Județul Sibiu și amenajarea uneia
pentru tinerii care ies din sistemul
instituționalizat sau protejat, în localitatea
Cristian, în orașul Cisnădie și în Municipiul
Sibiu.
În timp ce două sunt la stadiul de proiect,
casa din Sibiu, de pe Str. Magheranului, se
află acum la stadiul de finalizare a finisajelor
interioare, iar alta având nevoi de reparații
urgente. Fiecare casă urmează să găzduiască
un număr de 12-16 copii, în cele mai bune
condiții de spațiu, intimitate, igienă, recreere
și studiu.
   Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, cu
sprijinul financiar și implicarea partenerilor
noștri: HHC (Fundația Hope and Homes for
Children) și a DGASPC Sibiu urmează să
admnistreze aceste case cu obiectivul de a
oferi copiilor care vor locui în ele o familie, un
„acasă” îmbunătățit calitativ, în mijlocul
comunității și vecinătății, dar și servicii de
asistență socială ireproșabile care să ducă la
devenirea lor ca oameni, implicați cu
pricepere, demnitate și hărnicie în societatea
noastră. 
   Copiii aceștia provin din centre de
plasament și din nefericire nu au cunoscut
grija atotcuprinzătoare a mamei, drept care
au nevoie, dincolo de metodele de formare
sau de terapii, în primul rând de dragostea
noastră, de a fi fericiți și împliniți, de a căpăta
puterea și abilitățile care să-i ajute să treacă
peste rănile nevindecate, de a umple golul
pe care îl simt sau a trece de la tristețea
însingurării la bucuria de simți pe cineva
alături, cineva căruia îi pasă de viața ta și care
îți oferă puterea să dăruiești și tu 

Filantropia unește inimi!

Asoc i a ț i a  F i l an t r op i a  Or t odoxă  S i b i u

O r g a n i z a ț i i  f i l a n t r o p i c eO r g a n i z a ț i i  f i l a n t r o p i c e

Un acasă pentru cei fără familie sau prima Casă de tip familial

(CTF) a AFOS, Casa cu cireș

Sprijină activitatea noastră!
     - Donează prin virament, în contul 
RO36RNCB0227113797460001 
deschis la BCR SIBIU;
     - Direct sau prin Poștă la adresa: 
      str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
      - Intră pe site-ul nostru                        
 www.filantropiaortodoxasibiu.ro

Contact:
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
   Adresa: Sibiu, str. Dealului, nr.13
   Telefon/Fax: +4 0269 213 052
   Email: biroul_social_aors@yahoo.com
   facebook/aorsibiusocial

dragoste și să creezi frumosul și binele în
jurul tău. Nădăjduim că în trăirile acestea
să Îl aibă și ei, și noi, pe Mântuitorul
Hristos, care ne-a creat ca familie în
Biserică, pe o Cale care ne face pe toți
frați, membri ai aceleiași Familii, spre
bucuria vieții veșnice.
   Dorim ca în acest mediul nou, copiii din
căminele ce urmează a fi
dezinstituționalizate conform legii, să
găsească o echipă de oameni care să le fie
în primul rând aproape, să aibă încredere
în ei, să le dea curaj prin căldura inimii lor,
dar și printr-o educație trainică. 
   Cei care vor să se implice sau doresc să
ne sprijine mai departe, trebuie să fie
asigurați că prin suportul lor schimbă cu
adevărat în bine viața unor copii care au
astfel o șansă în plus la împlinirea a ceea
ce visează fiecare dintre noi: un „acasă”.

           pr. Dr. Adrian Roman, Președinte



1. Asociația Soborul ,,Sfinților Mihail și Gavril” - Filială AFOS - din Parohia Sfinții
Arhangheli  Mihail și Gavril I - Centru de zi pentru copii

2. Asociația Filantropică ,,Sfântul Nicolae”- Filială AFOS - Centru de zi 
3. Asociația Filantropia ,,Sfantul Nicolae” Turnișor I - din Parohia Turnișor I –

Centru e zi pentru copii și Servicii în comunitate
4. Asociația ACORD Sibiu - din Parohia Buna Vestire II - Servicii în comunitate

5. Asociația ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” Sibiu - Servicii în comunitate
6. Societatea Femeilor Ortodoxe Sibiu - Servicii în comunitate 

7. Asociația Dia.Logos Sibiu – Centru de zi, Grădiniță, Servicii în comunitate
8. Asociația ,,Sfânta Filofteia” - din Parohia Iosefin II - Servicii în comunitate

9. Asociația Parohiei Mihai Viteazu I - Centru de zi
10. Asociația ,,Sfinții Mina, Arsenie și Partenie” - din Parohia Lazaret III -

Servicii în comunitate
11. Asociația ,,Sfântul Mihail Mărturisitorul” - Cămin pentru vârstnici: Mediaș
12. Asociația Filantropia Buna Vestire - Servicii în comunitate : Mediaș Tineret:

13. Asociația Stundenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – Sibiu
14. Organizația Tinerilor din Sibiu (OTS)

Asociați i  ortodoxe  din  municipiul  Sibiu  și  Mediaș

O r g a n i z a ț i i  f i l a n t r o p i c eO r g a n i z a ț i i  f i l a n t r o p i c e

În  numele  celor  doi  copii  frumoși,
vă  mulțumim  pentru  donația  făcută!


