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Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul 
Cezareei Capadociei (330–379)

Creştinismul se înţelege 
ca fiind relaţia omului cu 
Dumnezeu. Această relaţie are 
caracter istoric, prin urmare 
problema omului şi a lui Dum-
nezeu se studiază, se înţelege 
în sens teandric-istoric.

Deasemenea, religia creş-
tină, care este revelată, este 
căutarea omului de către Dum-
nezeu. Această căutare e lungă, 
ea are origini în creaţie, când 
omula fost creat după „chipul” 
şi asemănarea lui Dumnezeu şi 
până la cuvintele Evangheliei: 
„şi cuvântul trup s-a făcut”. 
Prin icoană, ca reprezentare 
a lui Dumnezeu întrupat, Bi-
serica Ortodoxă mărturiseşte 
despre asumarea firii ome-
neşti în ipostasul Cuvântului 
lui Dumnezeu şi deci despre 
mântuirea firii noastre. Icoana 
„izvorăşte astfel din învăţătura 
despre mântuire”.

Argumentul principal al 
cinstirii icoanelor este, deci, 
întruparea lui Hristos:

„Odinioară Dumnezeu, cel 
netrupesc şi fără formă, nu 
se reprezintă nicidecum în 
icoană. Dar acum, după ce 
s-a arătat în trup şi cu oa-
menii a petrecut, înfăţişez în 
icoană ceea ce este văzut al lui 
Dumnezeu”, ne spune Sf. Ioan 
Damaschinul. (Cuv. I. despre 
icoane)

Dar, înainte de a intra în 
această problemă, voi prezenta 
ca argument al cinstirii icoanei, 
faţă de interdicţia mozaică a 
chipului cioplit, o preţioasă 
precizare a deosebirii între 
idol şi simbol. El a fost făcut 
pentru prima dată în istorie 
de către Părinţii Bisericii în 
timpul marilor controverse 
iconoclaste.

Prin ea a putut fi împăcată 
în conştiinţa creştină, contra-
dicţia aparentă din Vechiul 
Testament între interdicţia 
chipurilor cioplite (Exod 22, 
4-6; 22, 25; 32, 1-4; Levitic 26, 
1; Deuteronom 4, 19-20; 27, 

Icoana Ortodoxă – adevăr al învăţăturii despre Hristos
15) şi porunca de a se turna doi 
heruvimi în cortul sfânt (Exod 
25, 18-21), sau de a se turna un 
şarpe de aramă ca semn a lui 
Hristos (Numeri 21, 8-9). 

Iată un citat clasic al Sf. 
Teodor Studitul (Antioh I)

„O ce nebunie! Negaţia 
(închinării la idoli), opreşte 
a se asemăna Dumnezeu cu 
o făptură din cele ce sunt, cu 
soarele, cu luna, cu stelele, 
sau cu altceva dintre celelalte, 
care e una cu construirea de 
idoli; afirmaţia vrea să ridice 
pe Israel pe o cale simbolică, 
prin anumite chipuri şi forme 
la contemplarea şi slujirea 
unicului Dumnezeu. Oare nu 
este şi chipul (paradigma) 
întregului cort o manifestare 

văzută a slujirii în duh, de-
semnată prin vedenii simbolice 
marelui Moise, de Dumnezeul 
tuturor?”.Acest text face o 
diferenţiere clară între idol şi 
simbol. Idolul fixează spiritul 
închinătorului la lumea creată, 

simbolul priveşte la înălţarea 
minţii omeneşti dincolo de el, 
la contemplare şi închinare 
spirituală a lui Dumnezeu. El 
nu e o realitate pentru sine, ci 
în funcţie de o altă realitate pe 
care o simbolizează. El e o sca-
ră care ajută spiritul să urce la 
realitatea simbolizată. E văzut 
deci în funcţie de transcedenţă. 
Idolul nu înalţă spiritul la o 
transcendenţă, ci îl coboară 
în creaţie, îl reduce la datele 
imanentului, dar acest imanent 

e divinitatea. Patriarhul Nichi-
for Mărurisitorul zice: „Sensul 
idolilor şi al închinării lor de 
către cei rătăciţi, rămânând 
la ceea ce se vede şi neputând 
indica mai mult... îndreaptă 
mintea omului la pieire şi la 
materia neînsufleţită”. De 
aceea Sfântul Apostol Pavel 
(I Corinteni 8,4) spune: „Nu 
este vreo putere în idoli, ci 
sunt pietre şi demoni...”. Toc-
mai pentru faptul că idolii 
simbolizează forţe imanente, 
exagerate demonic, sau aso-
ciat mituri, care personifică 
aceste forţe, iar cultul lor e 
legat  de mituri animând şi el 
acele patimi în oameni. Acest 
cult a fost numit idolatrie. În 
schimb simbolul sacru e un 
semn sensibil al prezenţei lui 
Dumnezeu, de pildă: „Să faci 
doi heruvimi din aur,... să fie 
aripile întinse pe deasupra... 
„Acolo Mă voi întâlni cu tine” 
iată deci imagini aşezate pe 
Chivotul Legământului, chiar 
deasupra sulurilor Legii care 
le interzice.

Prin simboalele sale, Ve-
chiul Testament mărturiseşte 
credinţa sa în comunicabili-
tatea lui Dumnezeu prin mij-
loace sensibile şi o anticipare 
a icoanelor, precum Vechiul 
Testament este o anticipare a 
lui Hristos.

Icoana nu mai este nici idol, 
care identifică natura sau di-
feritele ei forţe cu Dumnezeu, 
nici simbol care atestă prezen-
ţa lui Dumnezeu dar Îi afirmă 
distincţia de el, ci reprezen-
tare a lui Dumnezeu Însuşi 
devenit ipostasul personal al 
firii umane.

Icoana păstrează distincţia 
între creatură şi Dumnezeu, dar 
vede într-o faţă umană creată 
pe ipostasul dumnezeiesc în-
suşi devenit subiectul ei.

Ea este locul unei prezenţe 
harice, ea face trecerea de la La mulţi ani!
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tip la prototip, de la ceea ce este zugrăvit 
la ceea este în original.

Învăţătura Bisericii despre icoană se 
bazează pe fundamentul ei hristologic, 
întruparea lui Hristos dă sens icoanei, iar 
apărând icoana, ea a avut conştiinţa că 
apără temeiurile credinţei.

Pentru iconoclaşti icoana veritabilă este 
aceea identică cu prototipul, ajungând la 
concluzia că singura icoană a lui Hristos e 
Euharistia. Pentru Biserică Sfintele Daruri 
nu sunt o icoană tocmai pentru faptul că 
sunt identice cu Prototipul lor, ele nu se 
prefac în imaginea, ci în „prea curat Trup 
şi scump Sânge” a lui Hristos. Noţiunea de  
„icoană” presupune diferenţierea esen-
ţială dintre imagine şi prototip. Ea este, 
spune Patriarhul Nichifor, o asemănare 
a prototipului, dar se deosebeşte prin na-
tură de acesta. Dacă nu se acceptă această 
distincţie se ajunge la idolatrie.

Pentru iconoclaşti nu poate fi icoană, 
decât aceea care poate reprezenta cele 
două naturi ale lui Hristos, umană şi divină. 
Dogma de la Sinodul IV Calcedon (451) 
face însă o distincţie clară între naturi pe 
de o parte şi persoană, pe de alta. De aici 
icoana nu reprezintă nici natura umană, 
nici cea divină, ci persoana, spune Teodor 
Studitul, a unei Persone divine întrupate, 
în cazul lui Iisus Hristos. Icoana se leagă 
de prototip pentru că îi reprezintă persoana 
şi îi poartă numele. Dar se face distincţia 
netă: „În Treime, Hristos se deosebeşte de 
persoana Sa. În icoane, El se deosebeşte 
de propria Sa reprezentare prin natură”, 
ne spune Teodor Studitul.

De la interzicerea picturii, reprezentării 
lui Hristos s-a ajuns la respingerea tuturor 

celorlalte icoane. Împotriva lui Leon al III, 
care a dat un Edict în sensul acesta, Sfân-
tul Ioan Damaschin arată sensul acestei 
interziceri:

„Dacă pictezi imagini ale lui Hristos 
fără să le pictezi şi pe cele ale sfinţilor, e 
limpede că ceea ce interzici nu este repre-
zentarea, ci venerarea sfinţilor”.

El percepe legătura intimă ce există 
între venerarea icoanelor şi cea a sfinţilor. 
Refuzând venerarea sfinţilor se sfârşeşte 
logic prin a se respinge venerarea moaş-
telor, şi în general, a tot ceea ce este 
material.

Pentru ortodoxie, mântuirea este legată 
tocmai de materie, fiindcă ea este realizată 
prin unirea ipostatică dintre Dumnezeu şi 
trupul omenesc.

Sfântul Ioan Damaschin răspunde în 
acest sens:

„Nu ador materia, ci pe Creatorul 
materiei, Care a devenit materie de dragul 
meu, Care a vroit să locuiască în materie 
şi Care, prin cele materiale, mi-a adus 
mântuirea”…

Pentru Sfântul Teodor Studitul, icoa-
na este o confirmare a chenozei Fiului 
lui Dumnezeu; ca atare nu este urâtă 
Domnului: „Nu e urâtă de Dumnezeu, 
o, cugetător al deşertăciunii, ci e chiar 
foarte iubită”.

Fiindcă, altfel, cum ar fi făcut ceea ce 
I-a fost urât să facă? Căci nimic nu are atât 
de primordial omul între însuşirile lui, ca 
putinţa de a fi înfăţişat în chip. Iar ceea ce 
nu poate fi înfăţişat în chip nu e nici om, 
ci vreun avorton. Vezi, prin deşartele tale 
cuvinte, ce deduci că e Hristos, Cel ce, 
pentru imensa Lui bunătate, a iubit să se 
facă om adevărat în toate?... Şi cum se va 

crede că şi-a luat trup din Sfânta Fecioară, 
dacă nu se  zugrăveşte în icoană la fel ca 
noi?...

Dacă nu se înfăţişează în icoană, nu 
e din ea trupul, ci ceva deosebit... Şi ca 
urmare, Răscumpărătorul nu a dat morţii 
preţul pentru noi… nici n-a înfrânt pentru 
sine împărăţia morţii… Nu a omorât moar-
tea în trup, nu am înviat în Hristos cei ce 
am murit în Adam…

Depărtează-te, deci, de la rătăcire, de 
voieşti, omule, şi cunoaşte că Hristos, 
făcându-se om adevărat, a fost vestit de 
cuvântătorii de Dumnezeu ca unul ce poate 
fi descris prin cuvinte şi zugrăvit. Pentru 
că cele ce cuvântul le înfăţişează istoriei 
prin auz, acelea pictura tăcând le arată 
prin imitare”.

Sfântul Teodor Studitul vede implicată 
în negarea icoanei, negarea întregii opere 
de mântuire a lui Hristos, a patimii, morţii 
etc. El constată paralelismul între cuvântul 
despre Hristos şi icoana Lui. Căci şi cu-
vântul zugrăveşte în mintea ascultătorilor 
un chip al lui Hristos…

A nega lui Hristos putinţa de a fi zu-
grăvit în icoană, înseamnă a nega toate 
însuşirile Lui trupeşti, deci a cădea în 
dochetism.

Nicăieri nu se spune că Hristos a fost 
fără chip. Icoana aceasta arată că a avut 
chip, a luat chip de rob, după cum spune 
Sfântul Apostol Pavel la Filipeni 2,9. În 
inima iconoclasmului şi a tuturor ereziilor 
tipice, Părinţii au descoperit „reducţia şi 
chiar refuzul misterului kenozei”. Icoana 
devine o confirmare mai mult a misterului 
kenozei, devine ca mijloc paradoxal de re-
alizare a teoriei umane a îndumnezeirii.

Drd. Stelian Gomboş

Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2008
28 iunie – La hramul Cape-

lei româneşti din Budapesta a 
fost săvârşită Sfânta Liturghie 
Arhierească de către PS Silu-
an, împreună cu un sobor de 
preoţi şi diaconi. La eveniment 
a participat şi Excelenţa Sa, 
Doamna Irina Comaroschi, 
Ambasadorul României la Bu-
dapesta, care la finalul Sfintei 
Liturghii a depus o coroană de 
flori la placa memorială dedi-
cată lui Emanuil Gojdu.

5 iulie – La Chitighaz a 
avut loc cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Gastronomic din 
această localitate, la care a fost 
prezent şi Ierarhul Julei.

6 iulie – Cu ocazia împlinirii 
a 50 de ani de muzică şi dans 
popular la Apateu, în această 

localitate bihoreană a avut loc 
Festivalul de tradiţii folclorice 
şi valori culturale în Euro-
Regiunea Bihor, organizat de 
către Asociaţia pentru Cultură, 
Spiritualitate şi Dezvoltare a 
Relaţiilor Transfrontaliere din 
Oradea. La eveniment a parti-
cipat şi PS Siluan, Episcopul 
Julei.

8-9 iulie – Sub conducerea 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, la Reşedinţa Patriar-
hală din Bucureşti au avut loc 
lucrările Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, la 
care a participat şi Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, în calitate de membru 
al Sfântului Sinod.

11 iulie – Cu ocazia ani-
versării a 200 de ani de la 

naşterea Marelui Mitropolit 
al Ardealului Andrei Şaguna, 
Autoguvernarea Românească 
Locală din Seghedin, Consula-
tul General al României la Se-
ghedin şi Filiala din Seghedin 
a Institutului Cultural Român 
din Budapesta au organizat la 
Seghedin un simpozion dedicat 
Mitropolitului Andrei Şaguna. 
La acest simpozion a parti-
cipat şi PS Siluan, iar Ierom. 
David Pop, Secretar Eparhial, 
a prezentat un referat despre 
personalitatea Mitropolitului 
Andrei Şaguna.

23 iulie – La Jaca a avut loc 
încheierea oficială a Taberei 
de pictat icoane pe sticlă şi de 
limba română, care i-a avut ca 
îndrumători pe Pr. Cosmin Pop 
din Jaca şi Preoteasa Irina Pop. 

La eveniment a fost prezent şi 
PS Siluan.

24 iulie – La parohia din 
Apateu a avut loc Sfânta Li-
turghie săvârşită de către PS 
Siluan şi preoţii din Episcopia 
Ortodoxă Română din Un-
garia urmată de o conferinţă 
preoţească.

25 iulie – La invitaţia PS 
Nicodim al Severinului şi 
Strehaiei, PS Siluan a fost 
oaspetele Mânăstirii Sfânta 
Ana din Orşova şi a slujit cu 
PS Nicodim şi PS Paisie Lugo-
janul la hramul acestei Sfinte 
Mânăstiri.

27 iulie – În Catedrala Mi-
tropolitană din Craiova, PF 
Părinte Patriarh Daniel a să-
vârşit slujba de întronizare 

(Urmare din numărul anterior)
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a ÎPS Părinte Irineu Popa ca 
Mitropolit al Olteniei. La eve-
niment a participat şi Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria.

3 august – La Biserica din 
Bichişceaba a fost săvârşită 
Sfânta Liturghie Arhierească 
de către PS Siluan şi un sobor 
de preoţi şi diaconi şi au fost 
sfinţite cele două cruci care 
străjuiesc pe clopotniţa şi aco-
perişul acestei sfinte biserici, 
în urma lucrărilor de restaurare 
a lor, efectuate prin grija Pr. 
Cons. Teodor Marc, parohul 
Bichişceabei.

5-7 august – La invitaţia 
ÎPS Teofan, Mitropolitul Mol-
dovei şi Bucovinei, Ierarhul 
Julei a efectuat un pelerinaj în 
Moldova. Astfel, a fost oaspe-
tele Sfintei Mânăstiri Neamţ şi 
a coliturghisit cu ÎPS Teofan şi 
cu PS Calinic Botoşăneanul la 
biserica Seminarului Teologic 
din Neamţ, de ziua Sfântului 
Ioan Iacob Hozevitul, vie-
ţuitor al acestei mânăstiri, a 
coliturghisit cu ÎPS Teofan de 
Praznicul Schimbării la Faţă, 
la mânăstirea cu acelaşi hram 
şi cu hramul Sfântului Voievod 
Ştefan cel Mare, de pe Ceahlău 
şi a săvârşit Sfânta Liturghie 
la Schitul Sihla, în ziua de 
prăznuire a Sfintei Cuvioase 
Teodora de la Sihla. A vizitat, 
de asemenea, Mânăstirile Si-
hăstria, Văratic şi Agapia.

16 august – Potrivit tradi-
ţiei a fost sărbătorit hramul 
Mânăstirii „Adormirea Maicii 
Domnului” din Săcal, Ierahul 
Julei săvârşind Sfânta Litur-
ghie Arhierească în biserica 
acestei sfinte mânăstiri.

21 august – Ierarhul Julei a 
efectuat o vizită la Budapesta 
pentru a prelua lucrările ce au 
fost efectuate la parterul imo-
bilului care adăposteşte capela 
românească din capitală.

31 august – La Otlaca Pus-
tă PS Siluan a făcut sfinţirea 
bisericii în urma finalizării lu-
crărilor de schimbare a uşilor şi 
ferestrelor de la această biseri-
că şi a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească împreună cu un 
sobor de preoţi şi diaconi.

5 septembrie – La Centrul 
de Informare şi Documentare 
al AŢRU a avut loc vernisajul 
unei expoziţii despre portul 
popular bănăţean şi o seară 
populară bănăţeană, cu an-
samblul de dansuri folclorice 

pentru tineret „Timişul” din 
Timişoara, la care a participat 
şi PS Siluan.

6 septembrie – La Jula s-a 
desfăşurat Festivalul Gastro-
nomic organizat de AŢRU, 
la care a fost prezent şi PS 
Siluan.

La biserica din cartierul 
Grădişte din Arad, Ierarhul 
Julei împreună cu PS Timotei 
al Aradului au săvârşit Taina 
Cununiei pentru fiica Părinte-
lui Ilie Ciocan din Bătania.

sub genericul „Consolidarea 
toleranţei interetnice în şi 
prin presă”, fiind întâmpinaţi 
de Chiriarh, care a răspuns la 
întrebările jurnaliştilor.

26 septembrie – La UCRU, 
cunoscutul scriitor vâlcean 
Ioan Barbu şi-a lansat cartea 
„Duba din noapte”, primul 
roman din trilogia „Moartea 
roşie”, la eveniment partici-
pând şi PS Siluan.

27 septembrie – Împreună 
cu Dl. Ioan Fodoreanu, Con-
sulul General al României la 
Jula, PS Siluan a participat 
la o întâlnire ce a avut loc la 
Centrul Eparhial cu reprezen-
tanţii instituţiilor româneşti din 
Jula: AŢRU, UCRU şi Liceul 
Românesc, pentru discutarea 
unor probleme importante le-
gate de viitorul învăţământului 
românesc julan.

28 septembrie – La Mi-
cherechi a avut loc o întâlnire 
a conducătorilor instituţiilor 
româneşti din Ungaria cu Dl. 
Ludovic Orban, Comisarul 
European pe probleme de mul-
tilingvism, care a fost însoţit 
de Ambasadorul României 
la Budapesta, Doamna Irina 
Comaroschi, de Dl. Consul 
General de la Jula, Ioan Fodo-
reanu şi de alţi reprezentanţi de 
seamă ai diplomaţiei române. 
Episcopia Ortodoxă Română 
din Ungaria a fost reprezentată 
de PS Siluan.

30 septembrie – Cu ocazia 
împlinirii unui an de la întroni-
zarea în demnitatea de Patriah 
al Bisericii Ortodoxe Române 
a Prefericitului Părinte Daniel, 
PS Siluan a participat împreu-
nă cu alţi membri ai Sfântului 
Sinod al BOR la slujba de 
sfinţire a noului Paraclis Pa-
triarhal din incinta Reşedinţei 
Patriarhale, cu hramul „Sfântul 
Grigorie Luminătorul, Sfântul 
Cuvios Daniel Sihastrul, Sfân-
tul Prooroc Daniel şi Sfântul 
Prooroc Ilie Tesviteanul”, să-
vârşită de Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel şi de membrii 
Sfântului Sinod prezenţi, pre-
cum şi la Te Deum-ul săvârşit 
de PS Ciprian Câmpineanul în 
sala „Europa Christiana” din 
Palatul Patriarhiei.

5 octombrie – Episcopia 
Ortodoxă Română din Ungaria 
a organizat la Centrul Cultural 
Român din Jula, împreună 
cu Consiliul Judeţean Bi-
hor, Asociaţia Pentru Cultură, 

9-11 septembrie – La in-
vitaţia PS Nicodim, Episco-
pul Severinului şi Strehaiei, 
Ierarhul Giulei a participat la 
Simpozionul „Mehedinţi – is-
torie, cultură şi spiritualitate”, 
organizat de Episcopia Seve-
rinului şi desfăşurat la Turnu 
Severin.

12-13 septembrie – La in-
vitaţia Domnului Ioan Olteanu, 
Directorul Casei de Cultură 
din Făget, un grup de copii 
din Ungaria a participat la o 
Tabără de religie organizată 
pentru aceştia la Jupâneşti, lân-
gă Făget. Copiii din Ungaria 
au fost însoţiţi de Chiriarhul 
Julei în Timişoara, unde au fost 
primiţi de către ÎPS Nicolae 
al Banatului, la Buziaş şi la 
Jupâneşti, unde au participat 
la Sfânta Liturghie săvârşită 
în biserica satului împreună cu 
preotul paroh, cu Protopopul 
Făgetului şi cu un sobor de 
preoţi şi diaconi.

PS Siluan însoţit de Per-
manenţa Consiliului Eparhial 
de la Jula şi împreună cu Dl. 
Tiberiu Iuhas, Şef de Oficiu 
al AŢRU, cu D-na Eva Ruja 

Bányai, Dl. Ioan Olteanu, 
Directorul Casei de Cultură 
din Făget şi D-na Augusta 
Anca, Rectorul Universităţii 
„Tibiscus” din Timişoara, au 
avut o întâlnire cu un grup de 
oameni de afaceri şi jurnalişti 
bănăţeni, în scopul cunoaşterii 
şi pentru ajutorarea comunităţii 
româneşti din Ungaria.

15 septembrie – La Centrul 
Eparhial din Jula a avut loc 
şedinţa de constituire a Funda-
ţiei „Sfântul Ierarh Nicolae” a 

Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, al cărei membru 
fondator este Dl. Ioan Budai, 
membru al Adunării Eparhi-
ale şi fost Director al Liceului 
Românesc „Nicolae Bălcescu” 
din Jula. Fundaţia are ca scop 
sprijinirea desfăşurării în mai 
bune condiţii a activităţii Epi-
scopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, în toate domeniile de 
activitate.

La sediul UCRU din Jula 
a avut loc lansarea albumului 
foto „Românii din jurul Ro-
mâniei în imagini”, realizat de 
către Conf. Univ. Dr. Vasile 
Şoimaru de la Academia de 
Studii Economice a Republicii 
Moldova din Chişinău, eveni-
ment la care a fost prezent şi 
PS Siluan.

24 septembrie – Catedrala 
Episcopală din Jula a primit 
vizita unui grup de jurnalişti 
români aflaţi în vizită de do-
cumentare în comunităţi ale 
minorităţilor naţionale din 
Banat – România şi Jula – 
Ungaria, organizat de Centrul 
regional PER pentru Europa 
Centrală, de Est şi de Sud-Est, 

Preasfinţitul Părinte Siluan împreună cu copii din 
Ungaria la Tabără de religie de la Jupâneşti
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Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2008
Spiritualitate şi Dezvoltare a 
Relaţiilor Transfrontaliere din 
Oradea, Fundaţia Pentru Mi-
norităţi Naţionale şi Etnice din 
Budapesta, AŢRU şi UCRU, 
un program cultural pentru 
păstrarea tradiţiilor populare 
româneşti intitulat „ La obârşii, 
la izvor”. La această mani-
festare culturală importantă 
organizată de Episcopie au 
fost prezenţi Domnii Consuli 
Generali Constantin Iuliu Aron 
de la Seghedin şi Ioan Fodo-
reanu de la Jula, alte distinse 
oficialităţi, artişti şi invitaţi din 
România, dar şi credincioşi din 
majoritatea parohiilor Episco-
piei noastre.

12 octombrie – La parohia 
din Micherechi a fost organi-
zată o zi specială dedicată per-
soanelor vârstnice din această 
localitate. PS Siluan a săvârşit 
Sfânta Liturghie în biserica or-
todoxă română din Micherechi, 
pentru credincioşii prezenţi.

14 octombrie – Cu ocazia 
hramului bisericii din Jula, 
Oraşul Mic Românesc, Chiri-
arhul Julei a participat împreu-
nă cu un frumos sobor de preoţi 
şi diaconi la Sfânta Liturghie 
săvârşită în această biserică a 
românilor din Ungaria, dedica-
tă Sfintei Cuvioase Parascheva 
şi a cuminecat pe copiii pre-
zenţi la acest eveniment.

18 octombrie – La invitaţia 
tinerilor ortodocşi maghiari din 
MORISZ, PS Siluan a partici-
pat la o întâlnire cu membrii 
acestei asociaţii la centrul 
pastoral al parohiei maghiare 
„Adormirea Maicii Domnului” 
din Budapesta, cărora le-a 
prezentat o conferinţă despre 
Sfintele Taine.

20 octombrie – Împreună 
cu grupul de pelerini români 
din Ungaria, porniţi într-un 
pelerinaj la mânăstirile din 
Oltenia, PS Siluan a vizitat 
Mânăstirile Călugăra şi Va-
siova din Episcopia Caranse-
beşului şi Mânăstirea Sfânta 
Ana din Episcopia Severinului 
şi Strehaiei, unde pelerinii au 
poposit la finele celei dintâi 
zile de pelerinaj.

21 octombrie – După fi-
nalizarea unei noi runde a 

Comisiei Mixte de Dialog Ro-
mâno-Maghiar, care a avut loc 
la Seghedin, reprezentanţii in-
stituţiilor româneşti din Unga-
ria au fost invitaţi de Domnul 
Consul General al României 
la Seghedin, Constantin Iuliu 
Aron, să participe la o întâlni-
re cu Excelenţa Sa, Dl. Călin 
Popescu Tăriceanu, Primul 
Ministru al Guvernului Român 
şi cu alţi Miniştri Români, la 
sediul Consulatului General al 
României din Seghedin. Epi-
scopia Ortodoxă Română din 
Ungaria a fost reprezentată de 
PS Episcop Siluan şi de mem-

Arhierească de către membrii 
Sfântului Sinod în ziua de 
prăznuire a Sfântului Cuvios 
Dimitrie cel Nou din Basarabi, 
Ocrotitorul Bucureştilor. La 
ambele evenimente a participat 
şi Ierarhul Julei.

28-29 octombrie – În Aula 
„Teoctist Patriarhul” a Palatu-
lui Patriarhal, sub preşedinţia 
Prefericitului Părinte Patriarh 
Daniel s-a desfăşurat Şedinţa 
solemnă a Sfântului Sinod de-
dicată anului jubiliar al Sfintei 
Scripturi şi Sfintei Liturghii, 
iar în sala „Europa Christiana” 
a aceluiaşi Palat a avut loc 

dinţa Episcopală din Oradea, 
prezentând Preasfinţiei Sale 
urările cuvenite.

9 noiembrie – Biserica din 
Chitighaz, închinată Sfinţilor 
Arhangheli Mihail şi Gavriil, a 
sărbătorit hramul şi împlinirea 
a 10 ani de la târnosirea ei de 
către PS Timotei al Aradului. 
La Sfânta Liturghie Arhie-
rească săvârşită de PS Siluan 
în fruntea unui sobor de preoţi 
şi diaconi, Preotului Paroh 
Florin Olteanu i-a fost acordată 
distincţia de Iconom Stavrofor, 
iar Domnului Gheorghe Secan, 
membru de ani îndelungaţi în 
Adunarea Eparhială şi în cea 
Parohială, i-a fost conferit 
din partea Prefericitului Pă-
rinte Patriarh Daniel Ordinul 
„Sanctus Stephanus Magnus”. 
Răspunsurile liturgice au fost 
date de corul bisericii din Şega 
I – Arad, condus de Maestrul 
Gheorghe Flueraş.

11 noiembrie – La Buda-
pesta a avut loc o întâlnire 
între Hiller Istvan, Ministrul 
Culturii şi Cultelor, Csepregi 
Andras, Secretarul de Stat 
pentru Culte, şi reprezentanţii 
cultelor creştine din Ungaria. 
Episcopia noastră a fost repre-
zentată de o delegaţie condusă 
de PS Siluan.

12-13 noiembrie – La invi-
taţia Domnului Ioan Olteanu, 
Directorul Casei de Cultură din 
Făget, un grup de preoţi de la 
Centrul Eparhial şi din cadrul 
Episcopiei noastre în frunte 
cu PS Siluan au efectuat un 
pelerinaj la biserici şi mânăstiri 
din Arhiepiscopia Timişoarei 
şi din zona Făgetului. Cu acest 
prilej, grupul de pelerini a fost 
primit de ÎPS Nicolae, Mitro-
politul Banatului şi a vizitat 
biserica din Dumbrăviţa (lângă 
Timişoara), Catedrala „Ador-
mirea Maicii Domnului” din 
Lugoj, biserica din Tomeşti şi 
Mânăstirile Pietroasa, Româ-
neşti, Luncani şi Fârdea.

15 noiembrie – Dl. Bogdan 
Olteanu, Preşedintele Camerei 
Deputaţilor a Parlamentului 
Român, aflat în Ungaria, a 
vizitat Catedrala Episcopală 
din Jula, fiind întâmpinat de 
PS Siluan.

brii Permanenţei Consiliului 
Eparhial.

26-27 octombrie – Sub 
protia Prefericitului Părinte 
Patriarh Daniel, la Bucureşti 
a avut loc slujba de resfinţire 
a Catedralei Patriarhale după 
finalizarea lucrărilor de resta-
urare, consolidare şi înfrumu-
seţare a acestui locaş de cult, 
precum şi Sfânta Liturghie 
Arhierească la care au colitur-
ghisit membrii Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române 
şi Preasfinţitul Epifanie Gatas, 
Episcop Vicar Patriarhal al 
Patriarhiei Antiohiei. În cadrul 
acestei Sfinte Liturghii au fost 
canonizaţi Sfinţii Dionisie 
Exiguul, Iachint de Vicina şi 
Neagoe Basarab.

Tot sub protia Preafericitu-
lui Părinte Patriarh Daniel a 
fost săvârşită Sfânta Liturghie 

vernisarea expoziţiei „Sfânta 
Scriptură şi Sfânta Liturghie în 
viaţa poporului român”.

La Reşedinţa Patriarhală, 
sub conducerea Preafericirii 
Sale, a avut loc Şedinţa de 
lucru a Sfântului Sinod – sesi-
unea de toamnă.

Episcopia Ortodoxă Româ-
nă din Ungaria a fost reprezen-
tată la ambele şedinţe de PS 
Siluan, în calitate de membru 
al Sfântului Sinod.

2 noiembrie – La biserica 
din Micherechi, cu prilejul hra-
mului, a fost săvârşită Sfânta 
Liturghie Arhierească de către 
Chiriarh şi un sobor de preoţi 
şi diaconi.

3 noiembrie – Cu ocazia 
aniversării zilei de naştere a 
Preasfinţitului Părinte Episcop 
Sofronie al Oradiei, Chiriarhul 
Julei a făcut o vizită la Reşe- (Continuare în numărul următor)

Liturghie Arhierească la hramul bisericii 
din Jula, Oraşul Mic Românesc


