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      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
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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



L a  c e a s  d e  p r a z n i cL a  c e a s  d e  p r a z n i c

   Nu suntem singuri. Ne 
spunem mereu. Mai ales 
cei însingurați în eforturile 
noastre. Nu suntem singuri
și refuzăm să-i lăsăm pradă 
singurătății pe cei care sunt, 
altfel, pradă însingurării prin 
boală. Am învățat de la ei 
enorm. Un soi de melancolie 
ne încarcă bateriile acolo 
unde ar trebui să ni se slăbească energiile. 
Și privim înapoi fără mânie. La vremea acesta
de pandemie ne ținem de planul-proiect de a fi
parte din oamenii care nu lasă singuri oameni. E
un soi de răzbunare pe distanța socială la care
suntem supuși. Și chipurile noastre zâmbind
încurajator leagă zâmbetele întreolaltă. Cu un
soi de lipici curajos: încrederea. 
   Dacă m-ar întreba cineva care este cea mai
strașnică lecție pe bază de Covid-19 aș răspunde
scurt: supraviețuirea fără să-ți pierzi omenia. Să
rămâi dispus pentru celălalt. Să-i dai semne de
încurajare. Să construiești poduri de încredere și
să reușești să legi lumi. Să nu ratezi zâmbetul de
empatie de care oamenii din jurul tău au nevoie
ca să nu-și piardă sufletul și pe Dumnezeu.
Pentru că în disperare pierdem sufletul. Și pe
Dumnezeu îl facem răspunzător de toate
durerile noastre. El cel dintâi coechipier în
vindecarea de frică îngrozită a sufletelor noastre. 
   Suntem în perioada din an în care creștem în
pelerinajul spre Betleem. Asemeni magilor.
Niște necunoscuți lumii ciudate spre care se
îndreaptă. Pelerini după o stea care nu o văd
decât ei. Sau și ceilalți o văd dar nu-i privește
steaua cu atâta insistență din înaltul Cerului.
Ca un ochi al lui Dumnezeu care plutește pe
deasupra apelor creației celei dintâi. Oameni
încrezători, magii nu fură startul și nici nu
îngăduie lui Irod să fie ucigaș de Hristos. Și Irod
îl ratează. Pentru că alta era misiunea
Pruncului-Stea. Noi o simțim cel mai bine.
Gânguritul lui este mesajul de încurajare al
neputinței noastre de acum. Dar trebuie să ne
descoperim calea spre El. Uneori e suferința
noastră ori a celor pe care-i iubim. Ori
suferința celor pe care nici măcar nu-i
cunoaștem. Dar niciodată, absolut niciodată
indolența și nepăsarea nu este Cale. Niciodată
nu crește din ea omenia noastră.
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   Puștiul din Betleem nu va fi simpatic multora.
Până azi. Nu-l plac deștepții fără scrupule și lipsiți
de cultura muncii pentru ceilalți. Nu-l plac isteții
de pripas, învârtiții și șmecherașii. Sobrietatea
Puștiului îi încurcă. Pentru că a te așeza în
suferință cu celălalt înseamnă să îndepărtezi din
inima ta sfidările pe care ți le propune indolența.
Clișeul de galerie al lumii care vede răul peste tot.
Mai puțin în adâncul de negrijă în care am plonjat
în ultimii ani. Pierduți pe umbra de întuneric a
autosuficienței. Treziți la realitatea morții de un
dușman de nevăzut și de aceea greu controlabil.
Dar cei pe care-i iubim în munca noastră sunt în
strânsoarea morții din clipa în care o diagnoză
grea i-a chemat la altă viață. Oricare dintre noi
dacă am afla că suntem bolnavi oncologici ne-am
teme, ne-am deruta și am pune greaua întrebare
a suferinței: De ce eu? Am reușit anul acesta să- i
învăț pe oameni să spună, măcar: De ce noi? Și
să-i învăț că răspunsul e la noi nu la Dumnezeu.
El este cel puțin la fel de rănit ca noi de fiecare
neghiobie care a tulburat liniștea și echilibrul din
care ne-am îmbolnăvit trupurile și sufletele. E
greu. E imposibil dese ori. Dar nu e de cedat.
Pentru că, nu-i așa, nimeni nu merită să treacă
singur prin frica bolii. 
   Dese ori mă întreabă oamenii dacă mai putem,
cei de la Sus Inima. Eu le spun că uneori mai
putem. Alteori nu. Când nu putem ne-avem pe
noi. Imperfecți și ciudați în ochii multora. Dar ne
avem. Parte integrantă a darului lui Dumnezeu
prin care El ne-a dăruit propria viață și legătura
imprescriptibilă cu viața celuilalt. Aproapele
nostru. De cele mai multe ori necunoscut până l-
am cunoscut. Ca Magii rătăcim pe cale. Și am
învățat că nici o față politică nu ne poate ajuta în
a descoperi Pruncul. Ci Steaua. Lumina aceea de
sus care strălucește pe chipul celor aflați în situa-
ția ce ne-a adus împreună...
Rugăciunea pandemiei a 
căpătat conotații noi de 
când am văzut cum curg 
lașitățile în jurul nostru. 
Am cerut să nu ne pierdem
 omenia. Empatia reală la 
oamenii pentru care Pruncul Hristos gângurește
încurajator cu propria Sa Întrupare. Cu moartea
pe moarte călcând...

Lecția pandemiei 
omenia noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi....

     Părintele Constantin Necula, Sibiu



   Acum, în prag de iarnă, facem apel la
implicarea cât mai urgentă a dvs., a fiecăruia.
Ne dorim să refacem o casă în Sibiu, care să
găzduiască tineri și copii care nu aparțin unei
familii, care nu au un adăpost.
   În aceeași incintă, alăturat, am reușit în
această vară ridicarea unei Case de Tip
Familial. Următorul proiect - în completarea
celui dintâi - este adresat celor a căror viață
ni se pare adeseori anormală, izolată,
marginalizată. Sunt priviți cu milă, dar și cu
dispreț, respinși și catalogați cu prejudecată.
Sunt tinerii de vârstă majoră care provin din
centre de plasament sau tinerii care nu
aparțin unei familii, nici vreunei comunități.
Ei au nevoie, dincolo de 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, a avea și șansa reciprocității
iubirii – să dăruiești la rându-ți și să creezi
frumosul și binele în jurul tău –, aceasta este
trăirea bucuriei și a fericirii.
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   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
vulnerabilitatea unora dintre semenii
noștri cărora le putem salva viața sau
destinul, dar avem toți datoria morală să
nu rămânem indiferenți.
   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!

      Sprijină activitatea noastră!

        Donează prin virament în contul 
     RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 
     deschis la BCR SIBIU;
        Sau ne poți vizita la adresa:
     - str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
        Intră pe site-ul nostru   
      www.filantropiaortodoxasibiu.ro

Refacem o veche casă, construim un acasă
pentru tinerii fără de părinți

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 . . .

                   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

Pr. Adrian Roman

http://www.filantropiaortodoxasibiu.ro/
https://www.facebook.com/aorsibiusocial/
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   Vă amintiți, desigur, de cei doi copii, Denisa și Robert
pentru care a fost lansată campania de strângere de
fonduri din lunile octombrie-noiembrie, fiecare având o
familie care le oferă multă dragoste și pentru care mulți
dintre Dvs. v-ați mobilizat pentru ca sufletele lor curate
să simtă bucuria de a avea alături oameni cărora le pasă
de fericirea și de viața lor în situațiile delicate în care se
află. 
   Ne-am bucurat că Denisa a început tratamentul și că
se pregătea acum câteva zile de continuarea acestuia în
Germania, pentru a primi cele mai bune îngrijiri
medicale și de asemenea, că lui Robert, după ultima
operație, i s-a potrivit orteza și face progrese cu ajutorul
procedurilor de recuperare. 
   Cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduim ca acești copii să
întâmpine Sărbătorile de iarnă cu mută nădejde și cu
bucuria unei sănătăți îmbunătățite, dar al lui Dumnezeu
cel Milostiv. Sumele colectate de AFOS s-au adunat celor
trimise din comunitate către cele două familii, care vă
transmit 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! 

Redacția

Update  despre  Denisa  și  Robert

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

Modalități prin care poți sprijini proiectele noastre:
primind Ghidul Filantropic, nr. 3, sau donând prin: 
IBAN BCR: RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 
Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
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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  Să-l udăm deci din belșug cu apa aceasta,
ca prin mila și iertarea Domnului să
rodească belșug de roadă vie, întru
veșnicie, iar păsările minunate ale cerului,
venind, să se odihnească între ramurile
lui.
   Hristos Se naște în toate peșterile
inimilor oamenilor care Îl primesc,
aducând în Sine Adevărul, Viața, Lumina și
Calea, pe care să Îl urmăm înapoi Acasă.
   Calea aceasta pe care o urmăm, după
dorința noastră creștinească, este
luminată, ca să nu ne rătăcim de ea, de tot
atâtea făclii câte fapte ale milostivirii
facem. Pune Domnul făclii peste tot
împrejurul nostru, ca, aprinzându-le noi
cu dragostea și milostivirea pentru
aproapele și pentru Dumnezeu, să nu
rătăcim de pe Cale, ci să avem Lumina Sa
– și din belșug să o avem –, căldura
Dragostei Sale – și din belșug să o avem –,
pavăza Adevărului credinței în El – și din
belșug să o avem –, coiful Mântuirii și
Sabia Duhului să agonisim. Și să ajungem
iar, după mare mila Sa, buni slujitori și
prieteni și casnici ai Săi, fii ai Dumnezeului
Celui Viu și iubitor de oameni, întru Slava
Preasfintei Treimi.
Amin.

   Dorind noi să fim creștini, urmași ai
Domnului, ne aflăm adesea în locul Său,
cerându-ni-se milă, ajutor sau dreptate
din partea celor năpăstuiți, neputincioși
sau nedreptățiți. În tot locul se află acești
mai mici frați ai Domnului, făcând nouă
bun prilej de a ne asemăna Lui. În fapt,
toți suntem aceștia. Uneori ne întâlnim
unde ne așteptăm, dar adesea unde și
când și cum nu ne așteptăm.
   Prindem asemănarea pierdută cu
Dumnezeu făcând și noi ce ne-a învățat El
să facem prin Însăși Sfânta Sa viață pe
pământ și în Cer. Ne sunt lumini
îndrumătoare și sprijinitoare pe Cale toți
Sfinții din Biserica Sa cea Vie, începând cu
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu,
Maica mult-milostivă a Domnului.
   Copacul Vieții din inimile noastre prinde
viață și rădăcini tot mai tari pe măsură ce
udăm acolo cu faptele pocăinței, între
care milostivirea către aproapele nostru
de seamă este. Milă este să vărsăm o
lacrimă pentru durerea aproapelui de
lângă noi ori de departe. Milă este să
dăruim hrană și acoperământ și sprijin
atât pentru trup, cât și pentru suflet, întru
izbăvirea văzută și duhovnicească,
asemenea.
   Toți suntem frații mai mici ai Domnului.
Către neputințele noastre stă
întotdeauna mâna întinsă de Domnul
Slavei și Domnul Puterilor, care Unul este

Aproape l e  meu  e s t e  mân t u i r e a  mea !

L a  c e a s  d e  p r a z n i cL a  c e a s  d e  p r a z n i c

„Și când mă necăjeau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. 
Auzit-a din locașul Lui cel sfânt glasul meu și strigarea mea, înaintea Lui, va intra în

urechile Lui.” 
(Ps 17, 8-9)

     Lucian Anghel



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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3.  Cum funcționează acest proiect?
   Așa cum am arătat mai sus, există un STATUT,
care este legea noastră de organizare și
funcționare și a Legilor aplicabile domeniilor pe
care le acoperim, atât prin tipurile de ajutor
oferite, cât și prin categoriile de beneficiari
pentru care există reglementări în domeniu. Pe
baza Statutului Bianual se întrunește Adunarea
Generală, care alege organele de conducere,
respectiv Consiliul Director, iar acesta, la rândul
său, desemnează Biroul Executiv. Ultimele
alegeri s-au desfășurat în 18 februarie 2020,
alegându-se un Consiliu Director din 23 de
membri și fiind desemnat un Birou Executiv
compus din 7 membrii. Președintele Asociației,
Pr. Ilie Arseniu, a fost reales în această funcție și
are calitatea de Președinte și al Consiliului
Director, și al Biroului Executiv. Precizez că pr.
Vlăduț Marian a fost ales Vicepreședinte al
Asociației, iar Pr. Lațchescu Nicolae, ca membru
al Consiliului Director.
   Biroul Executiv este organul operativ de
conducere care are în componență: Președinte
al Asociației – Ilie Arseniu; Vicepreședinte și
Director executiv – Bădescu Constantin,
Vicepreședinte – Pr. Vlăduț Marian;
Vicepreședinte – Răulea Monica; Trezorier –
Munteanu Diana; și Dle Dr. Pântea Ecaterina și
Rus Elena – membre ale Consiliului Director.

2.  Ce obstacole ați întâmpinat? De asemenea,
cum ați reușit să treceți peste ele?
   Nu putem vorbi de obstacole în mod real, ci
doar de unele greutăți inerente în contextul
cadrului legislativ respectiv și al faptului că nu
există o cultură a unui ajutor oferit în mod real,
efectiv și total dezinteresat. Au fost unele voci
din rândul unor clerici și câțiva enoriași care
considerau că acțiunea noastră s-ar suprapune
peste ceea ce oferea biserica, dar pe parcurs s-
au convins că, din contră, noi suplineam ceea ce
dânșii nu puteau rezolva acționând individual.
Mai apoi au fost și au rămas susținători fervenți
ai acestui proiect de succes .

   Asociația Creștin-Ortodoxă Română ACORD
Sibiu este o asociație cu o experiență de peste
zece ani în acest domeniu al filantropiei. Chiar
dacă activitatea este foarte intensă și în
această perioadă mai dificilă pe care o trăim,
domnul Niculaie Ghergu, din cadrul ACORD
Sibiu, a binevoit să ne împărtășească din
aspectele acestei vaste activități.
 
1.  Cum a pornit acest proiect filantropic? Care
a fost începutul asociației?
   În primăvara anului 2006 l-am cunoscut pe
pr. Ilie Arseniu, nou-venit, ca și mine, la Parohia
Buna Vestire II, și după scurt timp am fost
cooptat în calitate de consilier parohial al acelei
parohii. În aceste circumstanțe și cu sprijinul
celorlalți consilieri, am reusit să cunoaștem mai
bine problemele sociale, medicale etc. cu care
se confruntau unii dintre enoriașii parohiei.
Cele mai multe dintre ele vizau persoanele în
vârstă și copiii ai căror părinți plecaseră la
muncă în străinătate și erau lăsați în seama
bunicilor, dintre care mulți dintre ei erau
depășiți de situație.
   Am evaluat acest fenomen și, împreună cu
Părintele Ilie, am ajuns la concluzia că ar fi
necesară înființarea unei asociații umanitare
care să sprijine acele categorii de persoane
defavorizate. Mai departe, eu m-am ocupat de
latura juridică, iar dânsul a împărtășit această
idee enoriașilor și cunoștințelor sale, care au
reacționat pozitiv, ocupându-se totodată și de
obținerea Binecuvântării Î.P.S. LAURENȚIU,
care a acceptat să reprezinte Asociația în
calitate de președinte de onoare. Pe 19
septembrie 2006, 17 membri fondatori s-au
întrunit și au întocmit Actul Constitutiv care,
împreună cu Statutul, a fost depus la
Judecătoria Sibiu, care a hotărât Înscrierea  în
Registrul Asociațiilor și Fundașiilor a Asociației
Creștin-Ortodoxe Române ACORD Sibiu
începând cu data de 21 noiembrie 2006. 
ACTUL DE NAȘTERE al Asociației coincide în
mod fericit, și credem că nu întâmplător, cu
marea sărbătoare a Întrării în Biserică a Maicii
Domnului, Patroana Spirituală a Asociației
noastre, a cărei imagine, ținând în brațe pe
Pruncul Iisus, apare în centrul siglei Asociației.

Asoc i a ț i a  

S i b i u
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   În situații normale, Biroul Executiv se întrunea
de regulă săptămânal și la discuții participau și
doamnele Ana Dănilă (casier) și Diana Falamas
(asistent social), dânsele fiind singurele cu care
Asociația are încheiate contracte de prestări
servicii remunerate, așa cum prevăd normele
legale în vigoare. Toți ceilalți activează
VOLUNTAR și sunt animați de o mare dragoste
pentru aproapele, pe care-l servesc cu ce poate
fiecare și, mai ales, cum poate el mai bine.
   În situația pandemică actuală acționăm pe
baza unui plan de măsuri specifice, în sensul că
activitatea la sediul asociației este suspendată,
însă drepturile bănești ale beneficiarilor se vor
achita până la sfârșitul acestei luni, iar pentru
persoanele nevoiașe și oameni ai străzii,
săptămânal se asigură o masă caldă în
caserole, prin grija Pr. Ilie Arseniu. 
   Ședințele Biroului Executiv se desfășoară
online săptămânal, când se evaluează situația
la zi și se stabilesc măsurile de urmat în
perioada următoare. Cazurile deosebite se
comunică președintelui, iar dânsul se consultă
cu membrii Biroului Executiv și în funcție de
poziția și opinia majorității se ia decizia.
   În cadrul Asociației, funcțiile de conducere au,
în primul rând, rol de reprezentare, și nu de
autoritate, și în acest mod toți se simt
importanți și în aceeași masură responsabili și
responsabilizați.

4.  Sunt voluntari, bănuiesc. Ne puteți da un
număr de membri?
   Toți cei 30 de membri înscriși în Asociație la
această dată, cât și mulți alți foști membri și
care acum nu mai sunt din varii motive
desfășoară activitățile în mod voluntar, plătind
în același timp și cotizația de 100 lei pe an, la
care se adaugă alte sume donate de 
dânșii pentru susținerea proiectelor 
aflate în lucru sau în cazuri 
individuale grave semnalate 
Asociației noastre ori în 
asociațiile cu care avem 
parteneriate.
   Trebuie să adaug faptul 
că, în perioada 
pandemică, numărul 
voluntarilor a crescut 
exponențial și ei s-au 
integrat foarte bine, 
motiv pentru care conducerea Asociației
ACORD a oferit un număr de 40 de DIPLOME
DE ONOARE celor direct implicați și care au
riscat să-și pună viața și sănătatea în pericol
pentru aproapele lor.
 

5.  Care au fost cele mai frumoase experiențe
pe care le-ați avut în cadrul Asociației?
   Primul proiect definit de noi SĂNĂTATE
PENTRU SATE, demarat în 2007, pe baza unui
program de măsuri inițiat de Asociația ACORD
și semnat de reprezentanții următoarelor
instituții, și anume PREFECTURA SIBIULUI,
CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU, DIRECȚIA
SANITARĂ, DIRECȚIA MUNCII etc., cu atribuții în
domeniul respectiv.
   Pe baza datelor obținute de la preoții din cele
mai sărace localități din Sibiu, se organiza o
caravană care includea un medic cu un
minimum de medicamente, potrivit datelor
furnizate, precum și alimente și alte bunuri
solicitate, iar această acțiune s-a bucurat de
mult succes. Proiectul, ca denumire, a fost
preluat și de organul de specialitate al
Patriarhiei Române, măsură care ne face să
credem că eforturile noastre au fost bine-
venite și binecuvântate. Au mai fost și multe
altele, cum ar fi, de exemplu, organizarea
concertelor de Crăciun, prilej de bucurie
pentru enoriași, cât și de strângere a fondurilor
pentru proiectele în derulare, organizarea unor
expoziții cu vânzare de icoane pe sticlă și alte
lucrări cu tematică religioasă pictate de către
elevii C.E.I. Sibiu, iar banii încasați au mers la
cei care le-au executat. În plus, Asociația a mai
finanțat unele excursii la mănăstiri ale elevilor
acestei școli cu care a fost încheiat primul
parteneriat al Asociației ACORD. Sunt doar
câteva dintre ele și cred că cea mai profundă
experiență este aceea când, ajutând pe cineva,
auzi de la el cuvintele „să-ți dea Dumnezeu
sănătate ție și familiei tale”. Cred că asta spune
și explică esența proiectului ACORD Sibiu.

6.  Sunt mai bine de 10 ani de când ați început
proiectul și fără îndoială că ați ajutat mulți
oameni. Ce situații au fost mai dificile? Cu ce
fel de probleme vin oamenii?
   Într-adevăr, sunt mai bine de 10 ani, pentru
că, în 21 noiembrie anul curent, Asociația va
împlini 14 ani și în acest interval de timp a
ajutat cu bani, bunuri, consiliere religioasă,
consiliere juridică, consultații medicale,
tratamente, operații, orteze, proteze, ochelari,
alimente, abonamente de transport, plăți de
facturi la utilități și pentru chirii, mobilier,
aragaz, butelie, calorifere, rechizite școlare,
mese calde săptămânale și încă multe altele
care sunt evidențiate în actele contabile, dar și
în proiectele proprii, protocoalele de
colaborare cu alte asociații din Sibiu și din țară.
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   Toți beneficiarii și solicitanții de ajutoare care
se adresează Asociației ACORD, indiferent că
sunt din Sibiu ori din țară, solicită în cele mai
multe cazuri sprijin financiar pentru tratarea
unor boli incurabile,efectuarea de operații
dificile costisitoare, hrană, îmbrăcăminte și din
ce în ce mai mulți solicită sprijin pentru
îngrijirea la domiciliu a unor persoane singure,
în vârstă, rămase fără niciun sprijin din partea
aparținătorilor, cât și a autorităților.
   Problemele acestea se amplifică și se
acutizează și, paradoxal, se lovesc de
indiferența rudelor chemate primele să
intervină când locuiesc în Sibiu ori în apropiere.
   În măsura posibilităților și priceperii noastre și
cu ajutorul neprețuit al Maicii Domnului care ne
ocrotește Asociația și ne întărește în lucrarea
noastră, ne străduim să ajutăm cât putem de
bine pe toți cei care ne solicită ajutorul.

7.  Cum vă susține comunitatea?
   Fără ajutorul comunității n-am putea realiza
mai nimic sau foarte puțin. Comunitatea este
cea care oferă donații, sponsorizează proiectele
noastre despre care iau la cunoștință, ne ajută
cu produse, alimente, îmbrăcăminte atunci
când se simte implicată și atrasă ca partener al
Asociației, pentru că ea rezonează cu acțiunile
noastre în a DA O ȘANSĂ CELOR FĂRĂ ȘANSĂ.
Pentru a beneficia de sprijinul comunității, am
avut și vom continua în această direcție de a
înregistra și evidenția în amănunt tot ce s-a
primit pentru cei ce urmau ori trebuiau să
primească bani sau alte ajutoare, iar periodic,
de regulă semestrial sau anual, bilanțul
Asociației s-a postat pe pagina de Facebook a
Asociației ACORD Sibiu. Chiar în aceste condiții
de pandemie, urmează a se întocmi o situație
economico-financiară pe 9 luni ce va fi postată
pe pagina de internet în scopul de a demonstra
faptul că Asociația ACORD merită toată
încrederea comunității, care are permanent
acces la evidențele contabile și la modul de
gestionare a bunurilor și serviciilor oferite
beneficiarilor de tot felul.

8.  Cum reușiți să continuați această
activitate?
Răspunsul v-a fost dat când am vorbit de
comunitate și transparența acțiunilor și a
modului de cheltuire a banilor și de
gestionare a fondurilor materiale și bănești
primite din cotizații, donații, sponsorizări,
3,5% din impozitul pe venit etc.

9.  Aveți un obiectiv mai mare pe care doriți
să-l realizați în viitor?
   Da! Dorința noastră este aceea de a putea
organiza un serviciu de îngrijire a persoanelor
vârstnice la domiciliul lor, pentru că este
esențial în menținerea în viață a unor oameni
care au făcut ceva pentru această țară, și
acum mulți dintre ei sunt marginalizați,
îndepărtați, ignorați și, poate mai grav, uitați și
lăsați să moară în mizerie, lipsuri, nevoi etc.

10.  Vă mulțumim pentru răspunsuri. Sunt
aspecte pe care doriți să le amintiți?
   Cred că am răspuns cât am putut mai bine și
împreună cu ceilalți colegi asociați suntem
determinați să ne punem în aplicare
proiectele, indiferent de piedicile inerente
apărute, și sunt convins că împreună cu
comunitatea vom realiza și vom face
funcțional și proiectul îngrijirii persoanelor
vârstnice la domiciliul lor. Pentru realizarea
acestui deziderat, cred că și dumneavoastră
ne puteți da o mână de ajutor atât prin
publicarea interviului, cât și, de ce nu, în
calitate de partener sau voluntar! Mult prea
bunul Dumnezeu și Maica Domnului –
patroana spirituală a asociației ACORD Sibiu 
– să binecuvânteze lucrările noastre! Amin!

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
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   Parohia Ortodoxă Turnișor I este casa lui
Dumnezeu și, în același timp, a creștinilor
care Îl caută. Este loc de rugăciune și de
închinare, dar și un loc în care sunt crescute și
îngrijite suflete. Este biserica lui Hristos, dar și
un loc de alinare pentru copiii săraci din
această parte a Sibiului.
   

   De altfel, în Turnișor totul pare să balanseze
între două lumi. Oricine este interesat să îl
cunoască va putea ușor să observe un
amestec de bunăstare și de sărăcie, de
modern și de tradițional, de nou și de arhaic.
Cartierul respiră aerul fostului sat de la
marginea Sibiului. Acum este parte a unui
mare oraș modern și cosmopolit, dar, pe
măsură ce intri mai adânc în inima lui,
descoperi atmosfera rurală de odinioară.
Casele frumoase și îngrijite ne vorbesc acum
despre familii așezate, de oameni vrednici,
care se bucură de vieți frumoase și bine
rânduite. În același timp, aici locuiesc și
oameni sărmani, cu familii numeroase și
necăjite, ori oameni în vârstă, rămași la vârsta
senectuții fără sprijinul celor tineri și în
putere. Toți aceștia au avut și au nevoie de
sprijin și toți l-au căutat și l-au găsit la biserică.
   Preotul paroh Ciprian Creangă îi cunoaște
pe toți nevoiașii din cartier, femei și bărbați,
copii și bătrâni, căci toți i-au cerut ajutorul.
Așa a început lupta și alergătura sa neobosită
între cei care au nevoie și cei care pot ajuta.
Comunitatea a dovedit că are mari și
importante resurse, dar are nevoie de un
catalizator. Acesta este biserica, locul spre
care toți se îndreaptă cu credința în suflet și
cu rugăciunea în gând. Dar biserica parohială,
ea însăși mai veche de 200 de ani, a devenit
neîncăpătoare. De ani de zile este loc de
rugăciune, dar și de acțiuni filantropice. Aici
vin copii de toate vârstele pentru a primi
ajutor și îndrumare și tot aici sunt gândite
acțiuni de sprijin destinate celor în vârstă
și celor bolnavi, mai ales în vremuri grele, de
criză sanitară și izolare socială.

   Din această nevoie de a acorda și de a primi
ajutor s-a născut în anul 2013 Asociația
Filantropică „Sfântul Nicolae” a Parohiei
Ortodoxe Turnișor I, iar din 2018 ea este și
acreditată pentru a acorda servicii sociale.
Activitățile ei s-au concentrat tot timpul asu-
pra persoanelor vulnerabile. Astfel, la ora ac-
tuală, s-a creat o grupă de 10 copii care
primesc zilnic sprijin educațional și material
(alimente și îmbrăcăminte). Totodată, trei
copii orfani primesc burse lunare în valoare
de 1200 lei. De asemenea, recent s-a desfășu-
rat o amplă acțiune de ajutorare a copiilor
proveniți din familii cu posibilități materiale
reduse. Acțiunea, s-a numit „Ajută-i pe copii să
meargă la școală”, prilej prin care 45 de copii
au primit ghiozdane echipate cu rechizite, atât
de necesare în procesul educativ, dar și
alimente pentru familiile lor. Ea a fost urmată
apoi de o altă acțiune denumită „Îmbracă un
copil în prag de iarnă”, prilej cu care, prin
efortul unor sibieni generoși, 20 de copii
sărmani au primit îmbrăcăminte și
încălțăminte de iarnă.
   În cartierul Turnișor, Primăria Sibiului a
înființat și întreține singurul azil de noapte din
oraș pentru oamenii fără adăpost. Comunita-
tea s-a alăturat eforturilor autorităților locale,
dând mâncare zilnic unui număr de 5
persoane.
   În vreme de pandemie s-a simțit nevoia și a
unor acțiuni specifice. Astfel, s-a realizat o
donație de măști și viziere pentru Centrul de
Recuperare și Reabilitare Neuro-psihiatrică
din Tălmaciu. Este vorba despre 100 de măști
din bumbac reutilizabile și 30 de viziere
donate beneficiarilor de servicii de asistență
socială și personalului dintr-unul dintre cen-
trele DGASPC Sibiu, cele mai greu încercate în
această perioadă. Produsele în valoare de
1400 lei au fost donate de părintele Ciprian
Creangă prin Asociația „Sfântul Nicolae”
Turnișor, astfel încât locul acela numit „acasă”
pentru unii dintre cei vizați să fie un loc mai
sigur pentru toți cei care îl populează.

În t r e  două  l um i

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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   Toate aceste idei și acțiuni au nevoie de un
loc în care ele să fie concepute și înfăptuite.
Biserica parohială, oricât de generoasă și
primitoare ar fi ea, nu mai reușește să
cuprindă această efervescență de idei și de
acțiuni. Și pentru că Turnișorul este și rămâne
un loc ce balansează mereu între două lumi,
alături de bătrâna biserică parohială se va
înălța un centru social nou. Este lupta și truda
unei comunități active de creștini ortodocși și
a preotului lor paroh cu dragoste de oameni
și cu multă credință în Dumnezeu. 
   Proiectul este unul curajos și generos, dar
mult peste puterile acestei comunități. Cu
toate acestea, cei implicați în realizarea lui
privesc cu încredere către oameni și către
autorități, cu convingerea că împreună vor
reuși să aducă Sibiului și comunității din
Turnișor un loc binecuvântat, pentru ca acolo
să se poată realiza faptele cele pe placul lui
Dumnezeu și al oamenilor.
   Între suferință și nevoi, pe de o parte, și
speranță și omenie, pe de altă parte, se află o
comunitate curajoasă pe care a cunoscut-o
de curând și dna Vicepremier Raluca Turcanu.
Impresionată de lucrurile văzute aici, aceasta
rostea următorul mesaj: „Puterea
comunităților mici de a nu lăsa pe nimeni în
urmă, hotărârea de a întinde suficient de
multe mâini în ajutorul celor care au nevoie
sunt esențiale în vremuri în care capacitățile
statului și ale autorităților locale sunt afectate
de realități nemaiîntâlnite în ultima sută de
ani. În acest tablou, exercițiul continuu al
faptelor bune este cel mai bun exemplu, dar
și cel mai răsunător apel la implicare. În Sibiu,
la Parohia Ortodoxă Turnișor, părintele
Ciprian Creangă este autorul unor gesturi de
atașament care au condus la rândul lor la
altele și altele. Se spune deseori despre
faptele bune că învie speranța. Ei bine, în
Turnișor nu este cazul. Fiindcă aici speranța
nu a murit niciodată!”. Și nici nu va muri atâta
timp cât aici vor mai exista oameni buni și cu
credință în Dumnezeu.

   Ceea ce va da stabilitate, constanță și
profunzime faptelor minunate ce au avut loc
în Parohia Ortodoxă Turnișor I și lucrurilor
care se vor mai întâmpla aici, într-o lume a
balansului între nou și vechi, între suferință și
speranță, între rău și bine, este și va rămâne
credința nestrămutată în Dumnezeul nostru și
al părinților noștri.
 

   Pentru susținerea activităților noastre se
poate face virament la BCR, 
IBAN RO73RNCB0227147823350001 (cont lei), 
beneficiar: Asociația Filantropia „Sf. Nicolae” 
                                  Turnișor I, Sibiu.

Conf. Univ. Dr. CRISTINA ONEȚ
 (voluntar în cadrul 

Centrului social-filantropic „Sf. Nicolae”
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   Revenind la Pilda Talanților, în care
întâlnim trei slugi cu atitudini diferite: două
slugi credincioase  și una necredincioasă,
remarcăm o serie de observații care ne pot
înnoi perspectiva.

   Sfântul Grigorie cel Mare ne spune că cel
care a îngropat talantul s-a folosit egoist și
materialnic de darul primit, în chip
neduhovnicesc și fără părtășia celorlalți.
Origen arată că cei care au înmulțit talantul
se asemănau celor care, învățând pe altul
din darul lor, adunau câștig în celălalt,
făcând pe acea persoană să dețină de
acum încolo ceea ce aveau chiar ei. Așadar,
observăm  părtășia altruistă a acestora. 
   Sfântul Chiril al Ierusalimului îl vede pe cel
cu un talant ca un om temător și leneș.
Frica acestuia este păcătoasă și
neroditoare, pe când râvna celor două slugi
credincioase denotă o frică roditoare.
Creștinul trece de la frica nesimțitoare care
îl lasă în păcat la o teamă sfânta din iubire,
într-o relație personală cu Hristos, în Care
dorim să ne sfințim viața cât mai mult de
dragul Său și prin darul Său.
   Darul trebuie în primul rând conștienti-
zat! Când înțeleg relația dintre mine, dar și
Dăruitor, Care este Dumnezeu, toate datele
problemei se modifică în bine!
Astfel, oamenii și întâmplările din viața
mea, înțelese ca daruri venite din îngădu-
ința Domnului, le voi percepe și trata diferit,
cu un respect aparte, cu mai multă
înțelegere și bunăvoință, nelăsând loc
păcatelor și nepăsării.

   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
beneficii reale, care se răsfrâng apoi
asupra noastră și a celor dragi! De
asemenea, cel care își bate joc de
munca altuia, fie și indirect,
batjocorește de fapt „sudoarea fratelui”.
Avva Dorotei ne arată că un creștin con-
știincios 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.
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Or igen

„Purtarea

creştinilor să

fie cea mai

bună apologie

a credinţei

lor!”

Sf .  Ch i r i l  a l  I e rusa l imulu i

Lucrul lui Dumnezeu este de a dărui

harul, iar al tău de a-l primi şi a-l

păstra.

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 .  2 )
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   Crăciunul poate fi înțeles și ca o sărbă-
toare a darurilor materiale și spirituale.
Darurile magilor: aurul, smirna și tămâia
aduse Mântuitorului în peșteră, trebuie
aduse și de noi, creștinii, lui Dumnezeu
prin credință adevărată, rugăciune și
fapte bune ale iubirii milostive, care
alungă din noi egoismul și întăresc legătu-
ra noastră cu oamenii și cu Dumnezeu.   

   Sfântul Ioan Gură de Aur ilustrează
metaforic importanța sărbătorii acesteia
arătându-ne ce minune ar fi dacă soarele
s-ar pogorî din cer și s-ar mișca pe
pământ și de aici și-ar împrăștia razele
sale. El se referea la Soarele dreptății,
Mântuitorul Iisus Hristos, Care îi luminea-
ză pe oameni cu razele ce se răspândesc
din Trupul Său. De asemenea, Sfântul ne
spune că bineplăcut este lui Dumnezeu
să ne mântuim sufletele noastre făcând
faptele cele bune. Tot el ne arată culmea
darului lui Dumnezeu pentru om, care
este Taina Euharistiei, ce trebuie primită
cu pregătire, căci omul participă la Masa
cea Cerească.
   Creștinul, ca mădular al Trupului lui
Hristos (I Cor 12, 27), trebuie să-și con-
știentizeze rolul și contribuția
excepțională. Darurile Sfântului Duh în
Biserică, împărțite fiecărui credincios,
sunt diferite și complementare. Părintele
Dumitru Stăniloae ne arată că oamenii se
completează reciproc prin darurile pe
care le posedă și le împărtășesc
întreolaltă. În Biserică, diferențele dintre
noi nu duc la separare, ci la unitate, unde
eu, ca om, mă fac prilej de bucurie
celuilalt prin darurile mele împărtășite
dintr-o inimă plină de filantropie.

Cât de multă mângâiere, curaj și pace
putem dărui noi celor din jur, mai ales
acum când frica, deznădejdea și nemulțu-
mirea au crescut din cauza încercărilor
grele prin care trece întreaga lume! Împie-
trirea trebuie să dispară și să apară în
schimb „inima de carne” (Iez 36, 26), plină
de harul Duhului Sfânt și împodobită cu
iubirea darnică, smerită și binevoitoare.
   Când lumea suferă atât, nu mai este
timp pentru delăsare și păcate, ci, având
conștiința responsabilității pentru celălalt,
trebuie înmulțită rugăciunea și realizată
întoarcerea cu pocăință la Dumnezeul
milostivirii. Schimbarea mea în bine poate
însemna și schimbarea celorlalți, așa cum
arată și Sfântul Serafim de Sarov, iar
acesta e un gest cu adevărat nobil.
   În final vreau să amintesc de un părinte
al Patericului a cărui viață schimbată ce
strălucea de virtute a schimbat și multe
alte vieți, el se cheamă Avva Pamvo.
Acesta spunea că grija purtată pentru
fratele nostru e mântuitoare, o grijă chiar
față de conștiința sa. Iată la ce sensibilita-
te ne cheamă. Prin aceasta vedem că
binele făcut celuilalt trebuie să-l odihneas-
că și să-l bucure în mod autentic, duhovni-
cesc și veșnic.
   Oare cum ne pregătim să avem această
inima caldă și cuprinzătoare pentru
celălalt? Vom vedea  ce ne îndeamnă
Sfinții Părinți în numărul următor!

Paul Aranyoși

Avva Pamvo

Domnul să-ţi

răsplătească ţie

după osârdia care

o ai către Dânsul.

Sf .  Ioan Gură  de  Aur

Cinsteşte-L deci pe Dumnezeu,

împărţind averea ta cu cei

săraci: căci lui Dumnezeu nu-I

trebuie potire de aur, ci suflete

de aur.

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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   Dragă cititorule, este de prisos să-ți spun
ce vremuri trăim. E greu... zi de zi stând cu
spaima că poți fi infectat cu un virus nou,
despre care nimeni nu știe mai nimic. Nu
există tratament sau modalități sigure de
prevenire. Totuși, dragul nostru cititor, îți
vom aminti că nu ești singur și că, exact ca
acum 100 de ani, există adevărați eroi care
luptă neîncetat în salvarea de vieți. Deci
haidem să trecem prin paginile istoriei. 
   Poate că, în aceste zile, ai auzit despre
apariția Sfântului Nichifor leprosul, care a
făgăduit că va fi mijlocitor. Dar despre
duhovnicul și ucenicul lui ai auzit? Sfântul
Antim din Chios, starețul Sfântului
Nichifor, s-a născut în vremuri tulburi, în
care perse-cuția turcă, ce abia se
încheiase, lăsase o amprentă dureroasă
asupra creștinilor. La vârsta adolescenței
se atașează sufletește de Cuviosul
Pahomie din Chios (sfătuitor duhovnicesc
al Sfântului Nectarie), care îl va îndruma
pe cărările monahismului.
   Însă o boală de stomac îl va obliga să se
întoarcă pe meleagurile natale. După
multe încercări și suferințe, își va dedica
ultima parte a vieții leproșilor, care, fiind
izolați de restul lumii, au simțit în
persoana Sfântului afecțiunea unui
adevărat părinte.

   Aici va ajunge, în 1914, și tânărul Nicolae, care,
pentru zelul de care dăduse dovadă, a fost tuns
monah cu numele Nichifor. El a continuat
activitatea duhovnicului său și după ce, împreună
cu toți bolnavii, a fost transferat la Spitalul de Boli
Infecțioase Sfânta Varvara Aigaleo (la vest de
Atena). Ieromonahul Eumenie Saridakis, vindecat
de această boală grea, rămăsese slujitor la
paraclisul centrului medical și sprijin tuturor
suferinzilor. Întâlnindu-l pe Sfântul Nichifor, se
atașează de el, devenindu-i ucenic. Și astăzi,
oameni care-l poartă în amintire pe părintele
Eumenie îl au la evlavie drept Cuvios.

   Spre finalul Primului Război Mondial, în anul
1918, a izbucnit o epidemie teribilă: gripa
spaniolă. Medicina nu era ce este astăzi, nu
exista decât vag conștiința existenței unor viruși.
Și totuși, nici atunci, nici acum, nu a fost găsit un
leac. Epidemia de atunci a izbucnit într-o cazarmă
din Kansas, Statele Unite, și s-a răspândit cu
repeziciune în lume, infectând circa 500 milioane
de oameni și omorând între 50 și 100 de
milioane de oameni.
   Chiar și nou-făurita Românie Mare a trecut cu
greu prin această pandemie, afectată fiind chiar
regina noastră, Maria. Majestatea sa a fost o
adevărată eroină și le-a stat alături bolnavilor
până când și ea s-a îmbolnăvit. S-a însănătoșit pe
4 ianuarie 1919. Totuși, oameni de vază ai patriei
noastre, precum Eremia Grigorescu, eroul de la
Oituz și Mărășești, sau Fotin Enescu, ministrul
Domeniilor, au fost doborâți. Un rol important în
perioada epidemiei au avut și doamnele din
înalta aristocrație românească, care s-au implicat
în tratarea bolnavilor. Colette Lahovary-Plagino,
fiica diplomatului Alexandru Lahovary și soția
sportivului George Plagino, a fost membră a
Crucii Roșii Române. Ea a îngrijit atât răniții din
război, cât și bolnavii de gripă spaniolă și tifos,
nedorind nicio răsplată. Mai apoi a îngrijit orfanii
de război. Maica Mina, născută în 1896 în Săliște,
a depus voturile monahale în 1907 la Mănăstirea
Văratec. În perioada Primului Război Mondial a
îngrijit răniții, mai apoi bolnavii de gripă spaniolă
și a fost decorată în 1918 cu „Crucea
Comemorativă” prin decret regal.

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

Ero i  î n  pandem i e :
1 9 1 8 - 1 9 19
2020 -  ?

***
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    Dragă cititorule, nici astăzi nu suntem lăsați
de izbeliște. Câți știm numele fiecărui
binefăcător care a lăsat deoparte orice grijă și
a dedicat puțin din timpul său aproapelui?
    Sau știm în ce fel și cât de necesar a fost
ajutorul lor? Dacă, cu mijloacele moderne de
care dispunem, nu putem avea o evidență
clară, atunci nici de la evenimentele trecute nu
putem să ne așteptăm la mai mult, decât ce
este consemnat. Puține nume au rămas vii în
istorie, dar recunoașterea efortului
rămâne mărturia trudei tuturor. Au existat și
înainte, așa cum există și astăzi, persoane care,
sub anonimat, fie voit, fie din uitare, au făcut
bine celor aflați în nevoi. Medicii se luptă
neîncetat pentru cât mai multe vieți, stând ore
în șir îmbrăcați în combinezoane și ducând o
luptă pentru salvarea oamenilor! Haideți să
fim solidari, deși suntem „distanțați social”!
Să nu le risipim efortul!

   Chiar și nou-făurita Românie Mare a trecut cu
greu prin această pandemie, afectată fiind chiar
regina noastră, Maria. Majestatea sa a fost o
adevărată eroină și le-a stat alături bolnavilor
până când și ea s-a îmbolnăvit. S-a însănătoșit pe
4 ianuarie 1919. Totuși, oameni de vază ai patriei
noastre, precum Eremia Grigorescu, eroul de la
Oituz și Mărășești, sau Fotin Enescu, ministrul
Domeniilor, au fost doborâți. Un rol important în
perioada epidemiei au avut și doamnele din
înalta aristocrație românească, care s-au implicat
în tratarea bolnavilor. Colette Lahovary-Plagino,
fiica diplomatului Alexandru Lahovary și soția
sportivului George Plagino, a fost membră a
Crucii Roșii Române. Ea a îngrijit atât răniții din
război, cât și bolnavii de gripă spaniolă și tifos,
nedorind nicio răsplată. Mai apoi a îngrijit orfanii
de război. Maica Mina, născută în 1896 în Săliște,
a depus voturile monahale în 1907 la Mănăstirea
Văratec. În perioada Primului Război Mondial a
îngrijit răniții, mai apoi bolnavii de gripă spaniolă și
a fost decorată în 1918 cu „Crucea
Comemorativă” prin decret regal.          

   Preoții și credincioșii din Patriarhia Română
au avut posibilitatea să îi aleagă pe cei mai
reprezentativi filantropi ortodocși din istoria
neamului românesc. Campania, lansată sub
egida Mitropoliei Ardealului, la Sibiu, în data
15 octombrie 2020, marchează astfel anul
comemorativ al filantropilor ortodocși români
în Patriarhia Română.
    În încheierea acestei campanii, la data de 6
decembrie, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae
s-a organizat la Sibiu Gala Filantropilor Români,
fiind desemnați, pe baza votului exprimat de
participanți, cel mai mare filantrop român.
   Campania „10 mari filantropi” a avut ca scop
principal identificarea și promovarea exemplului
celor care, de-a lungul timpului, au susținut
spiritual și material activitatea social-filantropică a
Bisericii Ortodoxe Române. Așa cum au spus
organizatorii, Campania a pornit „din dorința de a
cinsti și comemora memoria acestor vrednici
înaintași ai noștri cărora le datorăm adeseori
identitatea națională și religioasă (cel puțin în
Transilvania), pe de o parte, dar și de a nu se
pierde în negura istoriei amintirea lor și binele pe
care ei l-au făcut aducând mângâiere și prețuire
celor aflați în suferință, redând speranța acolo
unde situația părea la capătul deznădejdii, pe de
altă parte”.  
   Detalii despre activitatea acestor eroi ai altor
vremuri, prea puțin știuți în vremea noastră,
puteți afla accesând site-ul campaniei:
10marifilantropi.ro

Campan i a  na ț i o na l ă  „ 10  mar i  f i l a n t r op i ”
   În urma desfășurării votului online pe pagina
www.marifilantropi.ro , precum și prin
numărarea și cuantificarea tuturor voturilor
primite prin email sau prin whatsapp așa cum
era prevăzut în regulamentul campaniei,
rezultatul votului pentru cele două categorii
de filantropi este următorul:

Mari filantropi clerici:
1.  Iosif Naniescu
2.  Andrei Șaguna
3.  Melchisedec Ștefănescu
4.  Antim Ivireanul
5.  Lucian Roșu
6.  Iacob Putneanul
7.  Anastasie Crimca
8.  Bartolomeu Anania
9.  Veniamin Costachi
10. Teofil Herineanu

Mari filantropi mireni:
1. Emanoil Gojdu
2. Constantin Vasiliu Bolnavu
3. Vasile Stroescu
4. Elena Ghiba Birta
5. Iorgu Dumitrescu
6. Constantin Brâncoveanu
7. Neagoe Basarab
8. Constantin Bursan
9. Mihai Cantacuzino
10. Victor Tordășianu

Ștefan Daniel Bălan,
Vlad-Anton Ștefănoaia

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

sursa foto: crestin-ortodox.ro sursa foto: tideon.orgPreluare Mitropolia-Ardealului.ro -Sectorul cultural
Turnul Sfatului.ro - Raluca Budușan
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Am întâlnit cândva un om,
În negru și cu barbă.
Avea cu el o carte groasă,
Iar privirea lui, suavă.

Am observat și un trăistuț,
Uzat de trecerea în timp,
Părea bătrân și bolnăvior,
Dar avea zâmbetul pe chip.

Zâmbea mereu și se ruga,
Zicea, în tihnă, ,,Doamne ajută!”
Și toți oamenii-mbrățișa,
Bătrânul meu cu fața udă.

Plângea sărmanul
Tot cu jale și se ruga neîncetat.
Zicea ca Domnul să nu uite
A lumii mare de păcat.

Când m-a zărit că îl privesc,
Și-a întins mâna de la sine
Și mi-a șoptit încetinel
,,Fiule, hai mai lângă mine!’’

Și mi-a rostit dulce povețe
Și multe drumuri mi-a deschis,
Mi-a spus că viața-i trecătoare
Și ce contează se află Sus.

L-am ascultat cu luare-aminte
Și l-am privit tot curios
Și am să-l țin de-acuma minte,
Pe bătrânelul meu sfios.

Că multe mi-a mai zis bătrânul!
Mi-a zis că fără Dumnezeu
E crucea grea, dar mai pustie
Va fi cămara sufletului meu.

Un preot blând, duios și sincer
Ce m-a luat drept ,,fiul său’’
Și m-a făcut să vreau de-acuma
Să-I slujesc Domnului mereu.

Un copil stătea pe-o bancă
Însă ceilalți nu-l doreau,
Nu-l primeau cu ei la joacă
Judecându-l cum se-mbracă
Și îl dojenau...

Până când, una din fete,
Cu milă veni la el,
Cercetându-l pe-ndelete:
Despre haine, despre pete,
Despre fel de fel...

Și aflând că n-are casă,
Nici părinți, nici de mâncare,
Realizând, firesc, că-i pasă,
Cumpără o pâine grasă,
Și-i rugă pe fiecare:

ilustrație: Paul Aranyoși

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

Bătrânul meu cu fața udă
d e  F l o r i a n a  M i t r i ș

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

- Hai, fiți buni prietenii mei!
Băiatul e vai de el!
Ceva haine-i dai, Andrei?
Ana, Vlad și ceilalți trei
Vreți să-l ajutăm nițel?

De dăm toți câte ceva,
Prin banii ce se adună
Vom putea întru câtva
Face ca și soarta sa
Să fie mai bună!

De-atunci, cei șapte, când puteau,
Îi dădeau haine și mâncare;
În jocul lor mereu îl luau,
De soarta grea i-o alinau
Prin fapta lor cea mare...
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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

În acest an, cu ale sale toate,
Te-îndemn creștine, de se poate,
Să cauți pe Prunc și toate ale Sale,
Nu doar în cozonaci și în sarmale.

De vei vedea un om flămând pe cale,
Lipsește-te puțin de ale tale,
Și-ntinde mâna celui căzut jos,
În care stă flămând și gol Hristos.

De vei vedea un om pe cale gol,
Te rog, oprește-te, nu-i da ocol!
Ci din ce ai, din tot ce-ți prisosește,
Dă-i celui ce plângând cerșește.

Fă milă ca să deschizi cerul,
Ca, privind la fapta ta, Străjerul,
Să caute cu milă și iertare,
Aici și-n viața viitoare.

Postind de fapte rele și de răutate, 
Lăsând în urmă lumea și-a ei nedreptate,
Fă-te o iesle caldă, urcând prin fapte sus,
Ca să se nască-n tine, umilul Prunc Iisus.

Căci acesta e Crăciunul, e despre-o nouă viață 
Despre iubire, milă, pace și speranță,
Nu despre sărmăluțe, piftii, cozonăcei,
Crezând că Sărbătoarea Vieții, stă în ei.

Această Sărbătoare e rod de bucurie, pocăință 
Despre renașterea în fapte și credință,
E despre Pruncul Sfânt și despre-a Lui smerenie,
Ce cheamă de la iesle, tot omul la sfințenie.

Crăciunul altfel

Oh, omule visător
Cu un suflet nemuritor
Ce-ți mai face inima?
Te-ai gândit, în viața ta?
În anotimpul ăst'ploios
Stai pe bancă, în colț retras
Așteptând ca să mai treacă
Timpul ce ți-a mai rămas.
Ești un cerșetor de clipe,
Clipe de iubire istovite, 
Azurite, poate-n momente 
încă nedescoperite.
Dar, tu stai tacit și aștepți
Lumea asta s-o înțălegi.
Totuși nu cred că-i putea
Până nu ești sincer tu
Chiar cu inima ta.
Nu e prea târziu, desigur
Nici acum n-ai înțăles?
Că în lumea asta toată
Dragostea e tot ce-i de înțeles!

Cerșetorul de clipe

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

d e  S t r o i e  L a u r e n ț i u  G e o r g i a n d e  D i a n a - M a r i a  D r ă g u ț
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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 folosi-
nță și închi-
riere apa-
ratură me-
dicală 
• 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!
     - 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

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-

http://www.filantropiaortodoxasibiu.ro/
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 tinerilor ce vor locui în această casă,
vă mulțumim pentru donația făcută!
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