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Răsăplată celor din jur

Omul - infinit al  iubirii 

Donația ta: 15 lei*
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Președinte AFOS

      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,
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-  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 ) .

Argument
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Florina  are  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 uU 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

      Hristos în mijlocul nostru! 

Redacția

   Florina este o tânără absolventă a Facultății de Teologie,
membră activă a acțiunilor de voluntariat și misiune
creștină și socială, o fire blândă, credincioasă și cuminte,
pasionată de pictura de icoane și originară din Făgăraș. Are
24 de ani și în urmă cu numai două luni de zile a fost
victima unui cumplit accident rutier, care a afectat-o foarte
grav la nivel cerebral și i-a cauzat numeroase traumatisme
și leziuni. După două săptămâni în comă și foarte puține
șanse de supraviețuire date de către medici, Dumnezeu
hotărește ca ea să rămână între noi, în mijlocul celor care o
iubesc și în lumea care are nevoie de ea. Deschide ochii în
ziua de Buna Vestire, pe 25 martie.
   Recuperarea se anunță dificilă și de lungă durată. Florina
se află în grija unei echipe multidisciplinare de medici din
Oradea, unde face psihoterapie, kinetoterapie și alte
tratamente absolut necesare. Costurile terapiilor și
tratamentului depășesc cu mult posibilitățile familiei.
Mama ei este la rândul său suferindă, iar sora este
studentă în ultimul an.
   Aduceți, vă rugăm, puțină lumină prin ajutorul vostru în
viața acestei fete, cu care Dumnezeu a făcut o minune,
dându-ne acum nouă o parte din responsabilitatea
revenirii ei cât mai aproape de normalitate. 

   

 

Modalități prin care poți sprijini proiectele noastre:
primind Ghidul Filantropic, nr. 4, sau donând astfel:
direct cu cardul pe www.filantropiaortodoxasibiu.ro 
prin virament în contul: RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 deschis la BCR Sibiu,
Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, CUI 26346475
Direct la adresa: str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
                                Telefon/Fax: +4 0269 213 052, 
                                E-mail: biroul_social_aors@yahoo.com
                           

http://www.filantropiaortodoxasibiu.ro/
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   Fetița de aproape 4 ani suferă de 
o boală numită sindromul Apert. A 
fost operată la doar 6 luni de la 
naștere la căpușor și apoi la cerul 
gurii (fisură palatină).   În data de 20 
aprilie 2021 a mai suportat o inter-
venție chirurgicală, una dintr-un lung 
șir care vor urma cu scopul separării 
degetelor care, urmare a bolii, sunt 
lipite atât la mâini, cât și la picioare.
    De la vârsta de 3 luni familia se 
ocupă să asigure Larisei tratamen-
tele de recuperare, care în prezent au o frecvență de trei ori pe săptâmână. Larisa s-a
ridicat să meargă cu întârziere față de alții copii și în prezent articulează doar câteva
cuvinte. Sesiunile de kinetoterapie, cât și cele la psiholog și logoped trebuie să
continue multă vreme, eforturile depuse și costurile necesare fiind deosebit de mari
pentru posibilitățile familiei.
    Larisa, în pofida suferinței ei, se arată o fetiță puternică și plină de viață, aducând
bucurie  și speranță părinților ei, care la rândul lor se străduiesc să îi ofere o copilărie
cât mai frumoasă, punându-și nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu și facând apel și la
bunăvoința fiecăruia dintre dumneavoastră. 
 

Ajutaț i-o  pe  micuța  Larisa  
pentru  a  păși  spre  o  viață  normală!

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 uU 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

 

Modalități prin care poți sprijini proiectele noastre:
primind Ghidul Filantropic, nr. 4, sau donând astfel:
direct cu cardul pe www.filantropiaortodoxasibiu.ro 
prin virament în contul: RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 deschis la BCR Sibiu,
Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, CUI 26346475
Direct la adresa: str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
                                Telefon/Fax: +4 0269 213 052, 
                                E-mail: biroul_social_aors@yahoo.com
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    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 vieți! Pr. Adrian Roman Președinte AFOS

   Apelul nostru din iarnă la implicarea cât mai urgentă a fiecăruia în scopul refacerii unei case din
Sibiu, care să găzduiască tineri și copii care nu aparțin unei familii și care nu au un adăpost a
reușit să miște multe inimi. Au fost donați aproximativ jumătate din banii necesari casei, i.e.
56.000 lei, așa cum era devizul constructorului în decembrie 2021. Asociația noastră a obținut
autorizația pentru începerea lucrărilor, debutul lor fiind preconizat după Sfintele Paști și cu
ajutorul sponsorilor și a bugetului organizației așteptăm demararea reparațiilor. 
    Proiectul Casa Albastră este adresat celor a căror viață ni se pare adeseri anormală, izolată,
marginalizată, celor care sunt priviți cu milă, dar și cu dispreț, respinși și catalogați cu
prejudecată. Sunt tinerii de vârstă majoră care care provin din centre de plasament, sau tinerii
care nu aparțin unei familii, nici vreunei comunități. Ei au nevoie, dincolo compasiune sau terapii,
de îngrijiri medicale sau hrană, în primul rând de un acasă și de dragostea și încrederea care pot
să facă un om fericit și împlinit. Le este determinant a căpăta puterea și abilitățile care să-i ajute
să treacă peste rănile nevindecate, a umple golul pe care îl simt sau a trece de la tristețea
însingurării la bucuria de a avea pe cineva căruia îi 
pasă, care le oferă puterea de a răzbate. 
A simți că faci parte dintr-o familie și o comunitate, 
de a avea și șansa reciprocității iubirii, să dăruiești 
la rându-ți și să creezi frumosul și binele în jurul tău 
este trăirea bucuriei și a fericirii. 
    Mila este o forță a Binelui care ne inspiră să 
luptăm pentru a îndrepta unele dintre nedreptățile
 acestei lumi, să fim dispuși să sacrificăm, să 
dăruim, să sprijinim la mare nevoie. 
    Credem în dragostea care ne face să apărăm 
drepturile unor copii cu puține șanse în societatea
 noastră. Nu are nimeni dreptul să zdrobească 
fericirea sau vulnerabiliatea unora dintre semenii
 noștri cărora le putem salva viața sau destinul, 
dar avem toți datoria morală să nu rămânem 
indiferenți. 

 

Modalități prin care poți sprijini proiectele noastre:
primind Ghidul Filantropic, nr. 4, sau donând astfel:
direct cu cardul pe www.filantropiaortodoxasibiu.ro 
prin virament în contul: RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 deschis la BCR Sibiu,
Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, CUI 26346475 
Direct la adresa: str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
                                Telefon/Fax: +4 0269 213 052, 
                                E-mail: biroul_social_aors@yahoo.com
                           

Update  -  Proiectul  Casa  albastră  
Refacem  o  veche  casă ,  
construim  un  acasă  pentru  t iner i i  fără  de  părinț i

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

http://www.filantropiaortodoxasibiu.ro/


   După ce s-au terminat lucrările de con-

   În cartierul sibian Valea Aurie, Biserica
”Pogorârea Sfântului Duh” este cu adevărat
un loc în care Dumnezeu s-a făcut prezent și
în care continuă să lucreze. Părintele Simion
ne întâmpină cu sufletul său cald, firea
blândă, părintească și cu ochii ce ascund
povești și sentimente mult mai multe decât
pot cuvintele să descrie. La cei 82 de ani,
păstrează aceeași râvnă și dorință de a face
bine pentru ceilalți. Părintele Simion
Săsăujan își amintește cu nostalgie: 
   „Piatra de temelie a bisericii de zid a fost
pusă în data de 22 iulie 1990, moment când
au venit Mitropolitul de atunci ÎPS Antonie
Plămădeală și episcopul vicar Serafim
Făgărășanul. A fost ridicată la început o
biserică de lemn modestă unde s-a slujit
timp de trei ani fără căldură (1990-1993). Ne
aducem aminte și acum, cu emoție, de
cuvintele credincioșilor potrivit cărora ”la
acea vreme, în biserica de lemn s-au făcut
rugăciuni ca de foc”. Era focul aprins de harul
lui Dumnezeu.”
   Chiar lângă lăcașul de cult se află sediul
primei asociații filantropice din Arhiepiscopia
Sibiului ce a s-a înființat în anul 1995.
Inițiativa i-a aparținut tot părintelui paroh de
atunci, Simion Săsăujan, pe care îl putem
întâlni astăzi la Mănăstirea Orlat, unde
slujește sub ascultarea Î.P.S. Laurențiu
Streza. Cu privire la oportunitatea asociației,
părintele Simion ne-a relatat:
   „Înființarea Asociației Filantropice ”Sf.
Nicolae” din Sibiu și-a avut motivația în
existența unui număr mare de persoane
aflate în dificultate: copii orfani în cartierul
mărginaș din Sibiu, vârstnici, bolnavi singuri
fără susținători ai familiei, copii din familii
dezorganizate, copii din familii
monoparentale, copii ai căror părinți erau
fără serviciu sau plecați în străinătate și cu o
situație materială precară, copii cu abandon
școlar. Copiii și vârstnicii alcătuiesc acea
parte a societății care are nevoie cel mai
mult de iubirea noastră, de atenția și ajutorul
nostru.
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Asociația Filantropică ”Sf. Nicolae” 
~Filială a Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu~

 

îmbunătățit: cei 30 de copii s-au bucurat de
o masă caldă la prânz, dar și de găzduire
zilnică timp de 4 ore, socializare, petrecere a
timpului liber, reintegrare familială și comu-
nitară, suport emoțional, informare și eva-
luare. Acest proiect este derulat până azi. 

strucție la biserica de zid, slujbele
religioase s-au mutat de la demisol în
spațiul de sus. Astfel a rămas demisolul
disponibil pentru activitățile sociale ale
Asociației. Condițiile nu au fost tocmai
prietenoase. Spațiul avea umiditate,
igrasie, frig, dar am reușit să amenajăm un
spațiu adecvat. Nu am avut timp de trei
ani niciun ajutor de la stat, dar ne-au
ajutat oameni din Rășinari, Poplaca și
alții.”
    
Ce proiecte ați des-
fășurat în cadrul 
Asociației, Parinte?
-Primul proiect a fost 
”Să oferim copiilor 
iubire”. În anii 2000 - 
2003 pentru un grup 
de 30 de copii am 
oferit zilnic o masă de prânz, sprijin edu-
cațional pentru integrare școlară și preveni-
rea abandonului școlar, prevenirea abuzu-
rilor, recuperare psihologică, orientare
profesională, inițiere în informatică și altele.
Au făcut ore de religie, au participat la
slujbele religioase, am organizat tabere, am
consiliat părinți. 10 copii din cei 30 învățau
limba engleză. Un alt proiect este ”Sprijin și
Asistență pentru Copil și Familie. Prin acest
proiect, serviciile sociale furnizate s-au 

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



   

   Sunt și câteva mărturisiri ale copiilor
despre această activitate:
   „Vin aici de două luni și îmi place foarte mult.
Cel mai mult îmi place când suntem toți
împreună. Am fost la Sighișoara, la cetate și la
multe alte mănăstiri. Am fost și în multe alte
tabere.” (Elena, 8 ani)
   „Mi-a plăcut foarte mult când am fost
dirijorul corului. De sărbători cântăm colinde
sau alte cântece. Îmi place când îi dirijez pe
copii, pentru că mă ascultă. Sper să ajung mare
muzician, pentru că îmi place muzica.” (Andrei,
9 ani)
   ”Când ceilalți își fac temele, eu mă joc. Mă joc
în liniște ca să nu-i deranjez. La 8 martie i-am
spus mamei la biserică: Sărut mâna, mamă!”
(Marian, 5 ani)
Cu emoție și bucurie, părintele Simion își
continuă periplul prin istoria impresionantă
a asociației: 
   „Am avut între anii 2005-2008 un proiect ce
s-a numit ”Masa pe roți”. Acest proiect a fost
finanțat de către Consiliul Județean Sibiu și
din resurse proprii. Au fost oferite servicii

sociale unui număr de 40 de persoane
vârstnice cu situație socio-economică
precară, fără aparținători, bolnavi, singuri, cu
nevoi sociale. Scopul proiectului era
asigurarea unei mese de prânz la domiciliu
timp de cinci zile pe săptămână. Se gătea
mâncare pentru 70 de persoane, 40 de
bătrâni și 30 de copii. Doamna preoteasă
pregătea împreună cu unii voluntari și câțiva
angajați mâncarea pentru vârstnici până la
ora 11, când mașina Asociației trebuia să
plece pe străzile orașului Sibiu. 30 de copii
veneau de la școală, serveau masa și își pre-
găteau lecțiile pentru ziua următoare. Cu
adevărat s-a realizat atunci o lucrare
minunată, o activitate social-filantropică de
referință.
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Ștefan Moței, Laurețiu Antonescu

   Printre atâtea greutăți, v-ați gândit să
renunțați?
-Niciodată nu am avut gândul de a renunța.
Bucuria lor și gândul curat m-au ajutat să
merg mai departe. Trebuie să înțelegem 
cuvântul lui Dumnezeu și să îl aplicăm. Să
arătăm valoarea faptei vizavi de oameni.
Ajutarea lor arată frumusețea credinței în
Mântuitorul. Nu merit eu să se scrie despre
mine, dar ei scriu despre ce s-a făcut. Scopul
este să faci bine.
   Mântuirea este ascultarea poruncilor,
dar desăvârșirea este trăirea cuvântului lui
Dumnezeu. Începuturile nu au fost simple.
Toate aceste activități sunt de inimă și de
minte, ăsta e socialul. Fără participarea
inimii nu este lucrare filantropică.
   Lucrez cu aceeași râvnă și aceeași inimă
de atunci și am rezultate frumoase. Am
trăit pentru oameni și în Biserică și în
asociație.
   La despărțire, părintele ne-a dăruit o
carte care descrie toată această muncă de
30 de ani, de la începutul bisericii din
cartierul mărginaș al Sibiului, până în anul
2019. Titlul este ”O viață închinată Bisericii
lui Hristos” și detaliază vasta activitate pe
care, oricât am încerca să o punem în
cuvinte, nu ar putea cuprinde toate
emoțiile și tot binele. Pe spatele cărții,
sunt câteva rânduri scrise de părintele
Simion Săsăujan: ”Făcând o retrospectivă
în timp, ne aducem aminte cu vie emoție
de tot ceea ce s-a făcut în acești ani, în
planul iubirii creștine pentru aproapele, de
modul în care am reușit să fim folositori
copiilor și vârstnicilor. O comunicare
caldă, o iubire de la inimă la inimă, o
dăruire pentru celălalt, ne-a dat
posibilitatea să strângem în jurul nostru
oameni care aveau nevoie să fie ascultați
și ajutați. Lucrarea de ocrotire socială a
fost și va rămâne o lucrare profund
creștină pentru oamenii a căror viață este
în dificultate. Faptele noastre bune vor
ajunge la Dumnezeu și El va răsplăti
fiecăruia după ceea ce a făcut în această
viață.”

Di n  c o m u n i t a t eD i n  c o m u n i t a t e
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    Perioada Postului Mare este un dar ce
trebuie primit cu multă mărinimie de suflet
deoarece devenim mai conștienți de
lucrarea noastră interioară, de durerea
aproapelui și de dorul cel bun pe care îl
avem față de Dumnezeu și pe care uneori îl
acoperim cu griji, păcate și dureroase
indiferențe. 
   Viața creștină este o hristomorfizare, în
Biserică. Transfigurarea noastră ni se
descoperă în Iisus Hristos, dar și în Maica
Domnului. Primele două duminici ale
Postului Mare sunt considerate dogmatice,
mijlocul Postului este marcat de Duminica
Sfintei Cruci, iar apoi urmează duminicile
ascetice, unde ne întâlnim cu un nou
Adam-Ioan Scărarul și o nouă Evă- Maria
Egipteanca. 
   Aceste modele s-au arătat deschise
lucrării lui Dumnezeu având inimile
arzânde spre iubirea Sa de oameni. Omul
trebuie să dobândească o asemena
sensibilitate și putere de asumare, încât să
se asemene preotului descris de Sfântul
Ioan de Kronstadt, în a cărui inimă încape
întreg Universul.
   Sfântul Ioan Scărarul vorbind despre
smerenie, pe care o numește dar nenumit
 

al sufletului, arată că inima care a încăput
lumea întreagă, inima Mântuitorului Iisus
Hristos, este blândă și smerită (Mt. 11, 29)
după cum Însuși spune. Doar o astfel de
inimă, care are aceste virtuți, îl poate
asuma pe celălalt. Același Sfânt Părinte
arată că dascălul dragostei este milostenia,
virtute ce se arată în inima curată și
smerită, care simte durerea celuilalt pentru
că e golită de egoism. Astfel, untdelemnul
focului de rugăciune care ne mișcă spre
Dumnezeu și concomitent spre ceilalți, într-
o lărgire și sensibilitate tot mai mare a
inimii, este iubirea milostivă. 
   Continuând cu perioada Triodului, în care
ne aflăm, Părintele Alexander Schmemann
spune că postul înseamnă în primul rând, o
stare de înfometare după Dumnezeu.
Inima dornică de iubirea lui Dumnezeu se
lărgește de iubire și compasiune inclusiv
pentru aproapele.
   Darurile noastre pot deveni starea de
bine și bucurie a celuilalt! A ne face bine
treaba nu este doar o datorie, ci,
încununată cu profesionalism, aduce bene-
ficii reale, care se răsfrâng apoi asupra
noastră și a celor dragi! De asemenea, cel
care își bate joc de munca altuia, 

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
 Lărgirea inimii în perioada Postului Mare     
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   Sfântul Efrem Sirul, în „Imnele raiului”,
arată că serafimii se bucură de glasurile
oamenilor care își plâng păcatele, oameni
pe care îi numește fericiți și
binecuvântați.
   Acest paradox al perioadei Postului
Mare, ne arată o fericită întristare, care
trebuie să se extindă în viețile noastre
până la o stare permanentă. Este voba
despre o străpungere a inimii sau „acul
de aur” descris de Sfântul Ioan Scărarul,
care provoacă usturime păcatului în
vederea curățirii. Avem de-a face atunci
cu o rană făcută de har și tot de har
alinată, ale cărei lacrimi sunt dulci și
amare. 

   Încet și delicat, sufletul care trăiește
anticiparea judecății, se restaurează,
având tot mai multă înțelegere față de
semenul său, pe care îl iubește tot mai
mult. 
   De aceea, postul nu are o dimensiune
pasivă, adică doar să nu facem răul, ci așa
cum arată și Sfantul Paisie Aghioritul,
trebuie să ne desăvârșim, făcând faptele
iubirii milostive față de celălalt.
Filantropia vine în ajutorul postului
curățând pe om de păcate, pentru că de
nimic nu se bucura atât Dumnezeu ca de
milostenie, spune Sfântul Ioan Gura de
Aur. Milostenia dă aripi rugăciunii și
aprinde inima spre aproapele, condiție
imperativă a iubirii de Dumnezeu.

fie și indirect, batjocorește de fapt
„sudoarea fratelui”. Avva Dorotei ne
arată că un creștin conștiincios respectă
ordinea, natura și munca celor din jurul
său. În comuniunea pe care o avem
între noi, dăruirea de sine devine un
limbaj al iubirii, iar aceste fapte sunt
veșnice și sunt bineplăcute lui
Dumnezeu, folositoare comunității și
sănătoase pentru omul nostru lăuntric!
   Când vorbim despre daruri, ne
încadrăm perfect în perioada de iarnă,
așteptând în post, rugăciune și tainică
bucurie Nașterea Domnului. Darul
Întrupării și Nașterii Fiului lui
Dumnezeu este cel mai însemnat act de
iubire a lui Dumnezeu față de om și
înțelegem Praznicul Nașterii Domnului
ca un moment de deosebită trăire și
resensibilizare când intensificăm și mai
mult focul iubirii noastre pentru
oameni și pentru Dumnezeu, în Biserică
– bucurându-ne și de darul rugăciunilor
Maicii Domnului și ale tuturor sfinților.
   Nicolae Cabasila arată că în Sfintele
Taine ale Bisericii, omul are puterea de
a omorî păcatele și de a se face părtaș
al „isprăvii de campion” a Mântuitorului.
Această expresie, ne arată participarea
activă a omului la viața cea nouă în și cu
Hristos (Col. 3,3), o viață de luptă și
încununare permanentă, tot mai
profundă, cu o lărgire tot mai amplă a
inimii.
   Așa cum arată și tezaurul Triodului din
Postul Mare, întreg parcursul duhovni-
cesc al omului și lărgirea inimii sale,
depind de cât de mult se grăbește cu
asceză, post însoțit de căință și de
lacrimi, vând totodată faptele iubirii
milostive, să dobândească raiul.
Cântările Canonului de la Utrenia din
Marțea primei săptămâni din Postul
Mare sunt expresive în acest sens: prin
post și pocăință fierbinte cu lacrimi,
omul rupe haina cea de jale, luând
veșmântul cel dumnezeiesc.

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
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ce intensifică sensibilitatea unei vieți în
care celalalt are chipul Celui iubit de
sufletul omului și anume Dumnezeu, apoi
pentru că în relația cu celalalt, se are în
vedere o comuniune și o nevoie reciprocă
de a lupta pentru un scop înalt. În acest
sens, inegalitatea, nedreptatea,
indiferența mea față de celălalt, mă
distanțează de ceea ce îmi este propriu
mie însumi și anume, să fiu o ființă
filantropică, urmând Creatorului care din
iubire a creat lumea. 
   Nu ar trebui să ajungem în punctul în
care e nevoie să-i vedem pe cei dragi
nouă suferind, ca să începem să îi ajutăm
pe cei aflați în nevoie, este suficient să-l
vedem pe celalalt cu familiaritatea
chipului celui iubit. Poate că este greu să
ne punem în locul celui care suferă, însă
când privirea acestuia seamană cu a
bunului nostru prieten, a fratelui, sau a
tatălui nostru, descoperim că povestea
vieții aceluia, ne poate fi mai familiară
decât consideram din prejudecăți. 
   Fiecare oftat în lume merită să fie
asumat de fiecare dintre noi, pentru că în
Hristos toți suntem frați si mădulare
fiecare în parte ( I Cor. 12,12). Astfel ne
putem încăpea unii pe alții în inimi, mai
mult decât să ne toleram, ne vom face
împreună-lucrători mântuirii fiecăruia, ne
vom ruga cu drag unii pentru alții și ne
vom mobiliza pentru ca zâmbetele de
nădejde să răsară în lume asemeni
primăverii veșnice, adusă de Jertfa și
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

 
Paul Aranyoși

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

Milostenia ne face să îmbrăcăm pe
Hristos Cel Iubitor de oameni
(Philanthropos).
   Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că
scopul ascezei și al înfrânarii e acela de a
stăpâni puterea poftitoare asupra rațiunii,
iar în privința irascibilitații vine în ajutor
milostenia. Pentru a fi primită asceza de
către Dumnezeu, omul trebuie să se
însoțească de iubirea de Dumnezeu și de
aproapele, căci iubirea e mai presus decât
toate mortificările, însă o iubire care a
rodit din credință. 
   În Evanghelia citită în Duminica a IV-a
din Postul Mare, a vindecării fiului lunatic,
avem sintagma esențială: „Şi îndată
strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi:
<<Cred, Doamne! Ajută necredinţei
mele>>” (Mc. 9, 24).
   Așa cum arată și Sfântul Ioan Casian,
nimic nu este dus la bun sfârșit fără
ajutorul lui Dumnezeu, așadar, a cere
credință, e similar cu a ne așeza în relație
cu Cel care a Creat lumea. Rezolvarea
problemelor noastre, îndreptarea noastră
și mântuirea vieților noastre e realizată de
Dumnezeu în colaborare cu voința
noastră. De aceea, exercițiul lărgirii inimii
nu este un act solitar, ci este o deschidere
a noastră în fața unei iubiri abundente ce
ne transformă viața și intențiile,
convertindu-le în planul iubirii în care e
prezent Dumnezeu cu lucrarea Sa.
   Dacă am spus că lărgirea inimii nu se
realizează în solitudine, este pentru că ea
se amplifică mai ales comunitar, o dată în
relația personală a omului cu Hristos,
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   Încă din cele mai vechi timpuri se
cunoștea obiceiul separării bolnavilor de
comunitate, omul fiind mereu preocupat,
fie mânat de dragostea pentru oameni,
fie de suferința unui apropiat, să poarte
de grijă sănătății celor în nevoi.
   Cu toate că nu cunoaștem precis când
au fost construite primele bolnițe, cert
este că Biserica, de la începuturi, a avut
grijă nu numai de suflet, ci și de trup:
Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe
cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe
demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar
să daţi (Matei 10,8). În spațiul carpato-
danubiano-pontic autoritățile statale și
monahii au dat dovadă de compasiune
față de cei aflați în suferință. 
   Pe lângă mănăstiri, chiar de la sfârșitul
secolului al XIV-lea, au fost consacrate
spații ce serveau ca loc de îngrijire al
celor suferinzi: bolnițele (exemplu fiind
cea de la Prislop). Cum în viața monaha-
lă, fiecare trebuia să aibă o ocupație,
existau și monahi responsabili de supra-
veghere și purtare de grijă a bolnavilor,
numiți bolniceri. 
   Bolnițele mănăstirești sunt materiali-
zarea iubirii domnitorilor, boierilor și 

călugărilor față de aproapele lor cel bolnav, 
 urmând Pilda Samarineanului Milostiv. Aces-
tea nu trebuie înțelese ca un spital așa cum
știm noi astăzi, ci mai degrabă o anexă de
separare a bolnavilor din obște (spre exemplu,
cea de la Horezu avea 4 chilii izolate),

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

Monah i i  ș i  f i l a n t r op i a  d i n  Țăr i l e  Române
Bo ln i ț e l e  Mănăs t i r e ș t i

Vedere din bolnița mănăstiriii Hurezi

Sf. Nichifor Leprosul 
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pentru că nu puteau urma același stil de
viață, din pricina stării de sănătate. De
asemenea, nu era o singură clădire, ci un
întreg ansamblu, prevăzut cu o biserică și
uneori cu locuințe pentru primirea
străinilor. Deși erau așezate în complexul
mănăstirilor (deci pentru monahi),
oricine putea beneficia de îngrijire (cu
toate că exista și părerea cum că laicilor
le era interzis accesul, fiind îngrijiți în
vraceavnițe). Cea mai veche bolniță este
datată la anii 1140-1160 în Sibiu, iar cel
mai vechi așezământ de îngrijire
medicală, aparținând ordinului
benedictinilor, se afla la Cluj-Mănăștur, la
jumătatea secolului al XI-lea. 
 Activitatea social-filantropică și medicală
înflorește în secolul XVI. La Putna era
tradus un tratat latin de medicină, iar
părintele academician Mircea Păcurariu
este de părere că monahii ar fi putut
avea cunoștințe în acest domeniu. La 8
martie 1536 este menționat într-un minei
slavon un incendiu care a afectat și
bolnița, ceea ce înseamnă că la Putna
exista bolniță, probabil, încă din perioada
ștefaniană.
 
 

arhitectonică românească, construită după
planul monahului Maxim maistorul,
„învățător de zidărie”.
   În 1619 apare una dintre primele încercări
de ridicare a unui spital, prin efortul
mitropolitul Anastasie Crimca, în mijlocul
târgului Sucevei, cu sprijinul lui Gașpar Vodă,
însă acesta era mai mult văzut doar ca loc de
odihnă pentru străini și invalizi.
   Spitalele vor apărea abia în secolul XVIII,
primul fiind cel de lângă mănăstirea Colțea, în
1704, după modelul spitalului venețian Santo
Lazaro, construit de Mihail Cantacuzino,
Sfântul Constantin Brâncoveanu îngrijindu-se
să aducă oameni învățați. Însă, până atunci,
monahii au depus eforturi pentru îngrijirea
celor în nevoi, fie bolnavi sau infirmi, fie
monahi sau laici.

Ștefănoaia Vlad-Anton
Bălan Ștefan-Daniel

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

***

   În Țara Românească, într-un act ce
poartă pecetea domnitorului Vladislav al
III-lea, datat la 24 iulie 1524, este amintită
bolnița de la Simidreni (ciobanii donau
brânzeturi pentru 20 de persoane, dintre
care 10 călători - numită Legea cea veche
a stânilor), pus sub ocrotirea Sfântului
Dimitrie, un spital și un loc de primire a
călătorilor și străini (numit xenodochion)
la Flămânzești și un alt xenodochion în
complexul mănăstirii Argeș (unde exista
și o bolniță). În al doilea deceniu al
secolului al XVI-lea, boierii Craiovești
ridică la mănăstirea Bistrița o bolniță, iar
două decenii mai târziu, în fața mănăstirii
Cozia - o adevărată bijuterie
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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

Amintire

Omule, creație scumpă 
A iubirii dumnezeiești 
Dă-ți seama că totul e trecător
Și nimeni nemuritor
Dă-ți seama de frumusețea la care ești
chemat să zidești 
Zi de zi și ceas de ceas 
Timp în care clopotele bat 
Să te cheme chiar pe tine
La un infinit de iubire. 
De aceea, omule dragă 
Nu privi nepăsător 
La Hristos, Cel ce așteaptă 
În tăcere iubitor 
Învierea tuturor.

Iubirea mea pentru tine este o picătură 
Din Absolut, binecuvântată de lumină.
Îngerii cântă despre ea și îmi șoptesc 
Că prin ea e desenat tabloul vieții mele.

Înțeleg acest sentiment divin, în valuri de lumină
Care mă fac să strălucesc.
Îmi e scris că doar așa pot cunoaște infinitul,
În timp ce privirea mea te caută în mulțime...

Dar te-am găsit în lumea aceasta mare!
S-ar putea spune că este un miracol, dar nu e.
Este călătoria sufletului meu dată de Creator,
Ca să urmez iubirea și să o hrănesc în Univers.

Dumnezeu știe dacă putem să ne unim
În acea picătură desprinsă în zorii timpului,
Ca prin iubirea aceasta să ne amintim
Drumul spre casă și să ne întoarcem.

Cum să-Ți răsplătesc eu, Doamne,
Pentru grija ce mi-o porți?
Pentru viață, pentru sorți;
Pentru mii și milioane
De păcate - cruci, coroane,
Injurii, biciuri, piroane,
Ce zilnic mi le suporți?

Cum pot eu, ce-atâtea rele
Am făcut și mi-ai iertat,
Să spăl tot ce am pătat?
Jumătate din avere
O întorc și toate cele
Ce-am greșit, mă scol din ele,
Și-mi fac sufletul curat:

Mâini am două - una caldă
O voi da celui căzut,
Să-i dau sfat, să îl ajut;
Bani, deși nu-mi stau grămadă,
Da-voi și spre cel din stradă
Din inimă și nu cu sfadă,
Ori gândind că i-am pierdut;

Și mâncarea pot jumate
Să o dau; la fel un gând
Pot s-arunc din când în când
La bolnavi, orfani, la toate
Sufletele întristate...
Primește-mi-le, Împărate,
Aste mici, din suflet blând,
Întru rod în toți și-n toate
Și ne iartă duhul frânt!

Răsplată celor din jur
d e  D a n i e l  A p e t r o a e

Omul - infinit al iubirii
d e  D i a n a - M a r i a  D r ă g u ț

Frumoși sunt ochii care au plâns. 
Dulci sunt buzele care au păstrat tăcerea,
Catifelat este trupul care a purtat în el dorul.

Veșminte

ilustrații de Paul Aranyoși
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   AFOS are ca misiune asistarea persoanelor
care traversează momente dificile ale vieții,
pentru dezvoltarea abilitățiilor personale, de a
face față creativ și eficace problemelor, mobili-
zarea resurselor comunității pentru sprijinul
celor aflați în dificultate, participarea la iniție-
rea, dezvoltarea și aplicarea măsurilor de
politică socială în domeniu, participare activă
la viața socială.

AFOS este:
- membră a Federației Filantropia - București 
- membră a SoCareNet-Diakoneo – Germania 
Filiale:  Asociația Sf. Nicolae SB 

Asociația. Soborul Sf.Arh. Mihail și Gavril SB

NOI SERVICII ÎN 2020 : 
• SERVICIUL AMBULANȚIER 

Filantropia unește inimi!

ALTE SERVICII ȘI PROGRAME
• Serviciul social „Masa pe roți” - masa caldă,
la domiciliu
• Campania Socio-Medicală ”SĂNĂTATE
PENTRU SATE” asistență medicală gratuită 
• Profilaxie
 dentară 
• Oferire spre 
folosință și închi-
riere aparatură 
medicală 
• Proiectul
 ”ARIPI DE ÎNGER” 
3 Case de Tip 
Familial pentru copii orfani 
• Proiectul de refacere a unei Case pentru
tineri fără adăpost 
• Campania națională SOBA - proiect de
dezvoltare personală 
• CAMPANIA ”O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE” 
• TABERE SOCIALE • CONCERTE CARITABILE 
• ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI RELIGIOASĂ 
• CONSILIERE ÎN ADICȚII 
• DEZVOLTARE ȘI FORMARE ÎN CADRUL
PROIECTULUI ”POLITICI PUBLICE
ALTERNATIVE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII”
SIPOCA 245/111413 
• CURSURI DE FORMARE ÎN DOMENIUL
SOCIAL, ADICȚII ȘI DE PRIM AJUTOR 
• CAMPANIA ”ÎNVĂȚĂM PRIN FAPTE” –spri-
jinirea persoanelor defavorizate și dezvol-
tarea voluntariatului în rândul celor tineri 
• CAMPANIA ”PROTEJĂM MEDIUL, TRĂIM
SĂNĂTOS” 
• PARTE PRIN MEMBRIE ÎN COMISIA DE
PROTECȚIE A COPILULUI – DGASPC SIBIU 

Sprijină activitatea noastră!
     -direct cu CARD-ul pe
www.filantropiaortodoxasibiu.ro 
     - prin virament în contul: 
RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 - BCR Sibiu,
Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă
Sibiu, CUI 26346475
     - Direct sau prin poștă la adresa: 
str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.

Contact:
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
   - Adresa: Sibiu, str. Dealului, nr.13
   - Telefon/Fax: +4 0269 213 052
   - CUI 26346475
   -  Nr inregistrare Registrul Național al
Asociațiilor - 10160/A/2009
   - Registrul ANAF nr. 1/16.05.2019
   - Telefon/Fax: +4 0269 213 052
   - Email: biroul_social_aors@yahoo.com
   - facebook/asistentasociala.aors

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

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

rare sau tratament, domiciliu sau cămin în
Sibiu sau în alte localități și pentru buna
desfășurare a activităților din cadrul
Programului Socio-Medical ”Sănătate pentru
Sate” și ce al campaniei ”DONEAZĂ SÂNGE,
SALVEAZĂ O VIAȚĂ”, în cadrul căreia s-au
donat aproape 2.000 de litri de sânge.
• CABINETUL STOMATOLOGIC AFOS 
Asociația a autorizat, prin colaborarea cu un
medic stomatolog, un Cabinet stomatologic
a cărei activitate social-medicală a debutat în
luna ianuarie 2020. Cabinetul este destinat
cu prioritate copiilor și celor neasigurați sau
cu venituri reduse.

Serviciul de transport
ambulanțier vine în
sprijinul persoanelor
sărace şi greu depla-
sabile pentru tran-
sportul lor la recupe-

https://www.facebook.com/aorsibiusocial


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

În numele celor două fete minunate,
vă mulțumim pentru donația făcută!
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