
Hristos – adevărata măsură a vieţii omului 
 Antichitatea culturală era străjuită de dictonul „omul este măsura 

tuturor lucrurilor”. Atunci când ne focusăm prea mult pe om, pe nevoile lui 

strict telurice - adică avem o viziune antropocentrică - , în mod evident, 

aproape de la sine, Îl scoatem pe Dumnezeu din ecuaţia vieţii noastre, Îl 

exilăm de pe pământ în ceruri. În acest caz, omul devine centrul, iar 

Dumnezeu un „satelit”. Odată cu venirea lui Iisus Hristos perspectiva se 

inversează: măsura tuturor este El, şi nu omul. Prin urmare, adevărata măsură a vieţii omului 

este Dumnezeu-Omul. Lupta pentru a trăi „pe măsură”, altitudinal, este lupta pentru a trăi ca 

Hristos, adică teandric, dumnezeieşte şi omeneşte. Orice divorţ, conflict între dumnezeiesc şi 

omenesc duce la dezagregare. Iată schizofrenia lumii de astăzi: renunţăm la a mai trăi 

dumnezeieşte pentru a trăi atât de omeneşte, încât aproape devenim sub-umani. Nu e un joc de 

cuvinte aici. Orice renunţare la dumnezeiesc în viaţa noastră nu este altceva decât renunţarea, 

în definitiv, la umanul din noi. Dumnezeiescul ne face pe noi mai umani şi mai împliniţi. De 

aceea, conform tradiţiei patristice, adevărata măsură a omului este Iisus Hristos, trăirea vieţii 

Lui, simţirea gândirii Lui, aşa cum ne spune şi Sfântul Apostol Pavel. 

 Venirea lui Hristos a schimbat perspectiva asupra vieţii 

 În mod evident, suntem agresaţi sau ademeniţi de noutate şi schimbare. Suntem 

plasaţi pe o altă perspectivă asupra a ceea ce înseamnă viaţa, suma tuturor trăirilor noastre. Ne 

trezim prea afundaţi, acaparaţi de secular, care nu este altceva decât atrofierea „gustului” 

pentru veşnicie, pentru sfinţenie.  

 Sintaxa mesajului Bisericii este îndumnezeirea, transfigurarea vieţii noastre: opţiunea 

omului, dacă vreţi, pentru lumina lui Hristos. Aceasta este autentica şi unica articulaţie a vieţii 

omului: să devină dumnezeu. A trăi viaţa lui Hristos, a simţi că poţi să depăşeşti toate 

nedesăvârşirile, neputinţele prin harul Duhului, care se sălăşluieşte cu prisosinţă în  Tainele Bi-

sericii, constituie adevărata prospeţime a vieţii. Toate rupturile interioare, frământările omului 

pot fi topite, spulberate, dacă încercăm să luptăm împotriva patimilor care, într-un anume fel, 

ne zăgăzuiesc mântuirea şi ne fură lumina sufletului. Trebuie să ne fie foarte clar: Hristos nu a 

venit să rezolve probleme sociale. Observ că există o tendinţă, probabil, sub influenţa unei gâ-

ndiri de factură occidentală, de a crede că Hristos a venit în lume să rezolve problemele omului. 

Nu. Hristos a venit să ne ofere o altă perspectivă asupra vieţii, să facă o translatare a men-

talităţii omului într-o altă dimensiune: a veşniciei. Acesta este rostul venirii Domnului în lume. 

 Concis, Biserica vine să ne ofere perspectiva veşniciei, a îndumnezeirii omului, profund 

ancorată în realităţile acestei lumi, tocmai pentru a le transfigura. Noi nu fugim de lume. Biseri-

ca nu evită lumea. Dimpotrivă, o caută pentru a o transfigura. Noi nu propovăduim o evadare 

din imediatul vieţii, care ne încurcă, într-un anume fel, socotelile legate de mântuire. Nu, noi 

toate le transfigurăm. Cel mai greu lucru de săvârşit este să reuşim ca tot ceea ce facem să 

poarte amprenta veşniciei. În toate „nimicurile vieţii” să faci o inserţie de veşnicie. Aceasta este, 

în fond, misiunea şi vocaţia Bisericii: mărturisirea veşniciei în efemeritate. 

† Ignatie Mureşanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei 

Cuvântul Episcopului 
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Activitatea Parohiei—Sectorul social 
Sectorul social organizează activități caritabile și sociale. 

Principalul nostru scop este de a îi ajuta, pe cât ne stă în 

putință, pe cei aflați în mari și grele încercări: copii abandonați, 

familii aflate în situații disperate, bolnavi care se luptă să 

păstreze darul cel mai de preț dat nouă de Dumnezeu - viața. 

Pe lângă sprijin moral și spiritual, încercăm să oferim ajutor 

financiar inițiind donații și colecte organizate în cadrul Bisericii, 

prin lista de email a membrilor parohiei și, uneori, în colabora-

re cu alte parohii din Marea Britanie. 

De pildă, împreună cu asociația Ador Copiii din România 

am inițiat o colectă pentru o secție de copilași abandonați de 

părinți în Spitalul Sf. Maria din Iași și care trăiau în condiții ex-

trem de grele. Membrii Parohiei noastre și ai altor parohii din 

Anglia au făcut donații generoase care au fost folosite pentru 

achiziționarea de pătuțuri și amenajarea unui spațiu de joacă 

pentru acești copilași. O altă colectă organizată în cadrul Paro-

hiei noastre a fost menită să contribuie la achiziționarea unui 

aparat medical de către Spitalul de Pediatrie din Sibiu, de care 

depinde viața multor copii din întreaga țară. 

Le mulțumim tuturor celor care au susținut și susțin 

aceste acțiuni! Slavă și mulțumire Bunului Dumnezeu pentru 

forța pe care ne-o dă pentru a îi ajuta pe semenii noștri aflați în 

nevoie! 
Anunțuri 

Duminică 2 iunie o echipă a Secţiei Consulare a Ambasadei României va oferi în Birmingham consultanță și servicii consulare. 

Parohia noastră va găzdui în perioada 8-9 iunie 2013 Congresul tinerilor ortodocși din asociația NEPSIS pentru Marea Britanie 

și Irlanda. Avem rugămintea ca cei care au posibilitatea să ne ajute cu cazarea tinerilor participanți la Congres în aceste zile. 

Vă invităm în continuare să vă înscrieți pentru rota de la pangar în timpul slujbelor de duminică: orice ajutor este binevenit. 

Începând cu luna iunie 2013, în prima duminică a fiecărei luni se va sluji și la Ledbury, la Biserica din Aylton, Herefordshire. 
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 Proiectul școlii de copii a început, practic, în 2010 și a 

cunoscut de atunci diferite forme, desfășurându-se duminica în 

timpul Sfintei Liturghii. Din septembrie 2012, școala de copii 

activează în a treia sâmbătă din fiecare lună, cu un program 

structurat pe activități începând cu ora 10 a.m. până la ora 1 

p.m., lucrând cu două grupe de vârstă: 1-5 ani și 5-10 ani. 

 Prin activitățile organizate ne propunem: transmiterea 

învățăturii de credință ortodoxă și a valorilor creștine; pregăti-

rea comunității creștine ortodoxe “de mâine”; loc de întâlnire 

și implicare activă a părinților în educația creștină a copiilor. 

 Până acum am discutat despre Nașterea Maicii Dom-

nului, sfinți și cinstirea lor, îngeri, Nașterea Domnului, Botezul 

Domnului, cele zece porunci și Buna Vestire. Programul pentru 

următoarele luni cuprinde: Patimile, Răstignirea și Învierea 

Domnului (aprilie); Familia creștină (mai); Înălțarea Domnului și 

Pogorârea Duhului Sfânt (iunie); și Virtuțile creștine (iulie). 

 Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca spațiul dedicat școlii 

de copii să devină un spațiu al familiei, unde împreună sădim 

“sămânța“ credinței  și împreună avem grijă de cum se va dez-

volta aceasta. Vă așteptăm cu drag să ne catehizăm împreună, 

copii și părinți! 

Pr. Cornel și Geanina Grecu 

Școala de copii a Parohiei 

S 27 apr: 17.30 Sfântul Maslu (Birmingham) 
D 28 apr: 9.30 Sfânta Liturghie (Birmingham) 
J 2 mai: 9.30 Sfânta Liturghie (Birmingham) 
              19.15 Denia celor 12 Evanghelii (Coventry) 
V 3 mai: 18.00 Scoaterea Sf. Epitaf (Birmingham) 
               19.00 Denia Prohodului Domnului (Birmingham) 
S 4 mai: 9.30 si 9.00 Sfânta Liturghie (Birmingham și Coventry) 
Duminică 5 mai: 
0.00 Slujba de Înviere (Birmingham, Coventry și Ledbury) 

14.00 Slujba celei de a doua Învieri, urmată de petrecerea 
românească de Pasti (Birmingham) 
L 6 mai: Sfânta Liturghie (Birmingham și Coventry) 
Ma 7 mai: Sfânta Liturghie (Birmingham) 
D 12 mai: Sfânta Liturghie (Birmingham) 
S 18 mai: Școala de copii (Birmingham) 
D 19 mai: Sfânta Liturghie (Birmingham și Coventry) 
D 26 mai: Sfânta Liturghie (Birmingham) 
Programul detaliat al evenimentelor din preajma Sfintelor Paști 
poate fi consultat și pe site-ul Parohiei. 

Roxana Băiașu 
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