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Potrivit sursei citate, 
conferința internațională 
a fost organizată de pr. 
prof. dr. Daniel Benga 
în cooperare cu Institu-
tul de Teologie Ortodo-

xă din München în con-
textul Anului Omagial 
al unității de credință și 
de neam și al Anului co-
memorativ al făuritori-
lor Marii Uniri din 1918. 

Prelegerile susținute cu 
acest prilej vor fi publi-
cate într-un volum spe-
cial al revistei Orthodo-
xes Forum, editată chiar 
de Institutul Ortodox din 
München. Cu acest prilej, 
Preafericitul Părinte Dani-
el, Patriarhul Bisericii Or-
todoxe Române, a adre-
sat un mesaj care a fost 
citit de pr. Mihail Săsău-
jan. Astfel, în cuvântul 
său, Părintele Patriarh  a 
evidențiat că „Europa de 
astăzi are mare nevoie de 
coexistență pașnică și ar-
monie între diferitele po-
poare și între identitățile 

etnice, religioase și cul-
turale care o compun. 
Apreciem în mod deose-
bit faptul că la conferința 
internațională de la Mün-
chen, se dorește să se 
evalueze și să se prezin-
te spațiului universitar și 
eclezial german elemente 
fundamentale ale istoriei, 
teologiei și spiritualității 
ortodoxe românești”. Te-
ologia ortodoxă la Uni-
versitatea Ludwig-Maxi-
milian din München are o 
vechime de mai bine de 
20 ani. „Departamentul 
pentru teologie ortodo-
xă” a luat ființă prin deci-

zia Senatului academic al 
Universității München din 

luna iulie a anului 1994, 
anunță Basilica.ro. 

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Andrei, cel înflăcărat 
de râvna sfântă, s-a năs-
cut în localitatea Betsai-
da din provincia Galile-
ea, în nordul Ierusalimu-
lui, fiind fratele mai mic al 
lui Simon Petru. Ambii au 
fost fiii pescarului Iona și 
s-au numărat printre cei 
12 apostoli ai lui Hristos. 
Amândoi au făcut par-
te dintre ucenicii Sfântu-
lui Ioan Botezătorul și au 
ascultat multă vreme pre-
dicile acestuia, în pusti-
ul Iordanului. Andrei, “Cel 
Întâi chemat” la aposto-
lie a fost martor, alături 
de alți ucenici, la botezul 
Mântuitorului și a îndem-

nat omenirea la pocăință, 
întărind credința că El es-
te Mesia cel prezis de pro-
oroci. Cartea sfântă ni-l 
prezintă pe Andrei împre-
ună cu Ioan (viitorul apos-
tol și evanghelist) a doua 
zi după botezul Domnu-
lui, când Ioan Botezătorul 
le spunea: “Iată Mielul lui 
Dumnezeu” (Ioan 1,36). 
De asemenea, de la sfinții 
părinți aflăm că, la auzul 
acestei mărturisiri,  și-au 
dorit să-L cunoască pe 
Hristos și au pornit în că-
utarea Lui. În scurt timp, 
L-au și găsit, iar Mântui-
torul i-a zărit, s-a apropi-
at de ei și i-a întrebat: “Ce 
căutați?” Iar apostolii I-au 
răspuns: “Învățătorule, 
unde locuiești?” El le-a 
zis: “Veniți și veți vedea”. 
În ziua aceea au mers la 
El și au rămas acolo. An-
drei l-a înștiințat apoi pe 
fratele său Simon Petru că 
“L-a găsit pe Mesia” (Ioan 
1,41).

A trăit într-o 
peșteră din 
Dobrogea 

Despre Apostolul An-
drei se știe că a propovă-
duit pe teritoriul Români-
ei, slujind și propovădu-
ind în zona Dobrogei. O 
bună parte din viață și-a 
trăit-o într-o peșteră situ-
ată la circa patru kilome-
tri distanță de localitatea 
Ion Corvin, din județul 
Constanța. În peștera ca-
re poartă numele aposto-
lului se regăsește, și as-
tăzi, patul scobit din pia-
tră, despre care se crede 
că se odihnea Sfântul An-
drei. În fiecare an, mii de 
credincioși vin și se roa-
gă în locul unde a viețuit 
apostolul. Fiind procla-
mat Ocrotitorul Români-
ei, marea zi a Sfântului 
Andrei este considerată zi 
bisericească națională. El 
a murit ca martir în locali-
tatea Patras din Grecia zi-

lelor noastre. Nu se știe 
însă, cu exactitate, da-
ta martirizării lui. Se știe 
doar că a fost răstignit pe 
Cruce.

Din minunile 
Apostolului Andrei 

Sfântul Andrei a vin-
decat bolnavi al căror 
trupuri erau mistuite de 
afecțiuni grele. Amintim 
cazul Miximiliei, soției lui 
Egeat, conducătorul ce-
tății Patras, care suferea 
de o boală căreia nimeni 
nu-i găsea leacul. Ulteri-
or, după ce o creștinase 
pe Maximilia și pe frate-
le său Stratoclea, păgâ-
nul Egeat a ordonat să fie 
răstignit pe cruce, cu ca-
pul în jos. Uitându-se la 
crucea jertfei sale, Apos-
tolul Andrei a spus: “O, 
cruce atât de mult dori-
tă, eu vin la tine plin de 
bucurie! Primește-mă cu 
ușurință pe mine, uce-

nicul Aceluia care a fost 
răstignit pe brațele ta-
le, căci și eu totdeauna 
 te-am iubit și am dorit să 
te îmbrățișez”.

La ceas de mare săr-
bătoare creștină, dorim și 

noi, echipa Jurnalului de 
Ilfov, un sincer și căldu-
ros “La mulți ani!”, sănă-
tate și bucurii, tuturor ce-
lor ce-și serbează ono-
mastica vineri, de Sfântul 
Andrei!

Contribuția Ortodoxiei românești la identitatea creștină a Europei
Institutul de Teologie Ortodoxă al Universității 
din München a găzduit, în perioada 22-23 
noiembrie, conferința: Teologie ortodoxă în 
context european. Contribuția Ortodoxiei 
românești la  identitatea creștină a Europei și la 
dialogul intercreștin. La eveniment au participat 
Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei 
Centrale și de Nord, Episcopul Vicar Sofian 
Brașoveanul, pr. prof. Mihail Săsăujan, prof. Viorel 
Ioniță ș.a.m.d., informează Basilica.ro. 

Vineri îl prăznuim pe… 

Sfântul Andrei, Ocrotitorul României
Toamna se 
încheie cu o 
mare sărbătoare 
creștină, cea a 
Sfântului Andrei, 
considerat și 
Ocrotitorul 
României. Praznicul 
închinat apostolului 
va avea loc vineri, 
30 noiembrie. Cu 
acest prilej, în toate 
bisericile ortodoxe 
se vor oficia slujbe 
speciale de cinstire 
a celui ce a fost 
“primul chemat” 
dintre apostolii 
Mântuitorului, 
după Sfântul Ioan 
Botezătorul. Iată 
de ce Biserica 
Ortodoxă Română 
i-a acordat un 
loc important 
în calendarul 
creștin și o zi atât 
de specială de 
omagiere prin 
rugăciune!
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