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Un posibil răspuns creştin-ortodox la provocările
duhului lumii

Deja nu mai este o noutate faptul că lucru, străduindu-ne să-i facem faţă în mod personal pentru a oferi un răspuns creştin
viaţa contemporană a devenit anormală. realist, fără a ceda ispitelor, fără a face ortodox „cu greutate” copilului, la proValori precum bunul-simţ, demnitatea, compromisuri. Creştinul, spune Părintele vocările lumii pe care acesta ni le pune în
onoarea, respectul faţă de om, familie, Serafim Rose, trebuie să fie altfel decât faţă. Mai departe, copilul care a crescut
faţă de cultură, valori de care s-au împăr- lumea anormală de azi - iar acest lucru în acordurile muzicii clasice de calitate nu
tăşit părinţii şi înaintaşii noştri, au fost reprezintă unul dintre pietrele de temelie va fi ispitit de ritmurile şi mesajele muzicii
schimbate din temelii, toate s-au întors cu ale educaţiei sale creştine. Trebuie să fim rock, cu toate sub-genurile ei, aşa cum
susul în jos creându-se o situaţie anomică conştienţi de faptul că sistemul social, este o persoană care a crescut în afara
generalizată în care omul post-modern nu educaţional actual urmăreşte formarea unei educaţii muzicale. Copilul care a
învăţat să vadă frumosul în pictura şi
mai poate găsi nici un reper, nici înlăsculptura clasică nu se va lăsa atras
untrul, nici în afara sa, care să-l ducă
cu uşurinţă de revistele, cărţile şi
spre regăsirea sinelui, a celorlalţi,
filmele pornografice. Muzica bună,
a lui Dumnezeu. În locul valorilor
literatura bună, o cultură temeinitradiţionale, societatea de azi propune
că, o educaţie prin care copilul îşi
şi impune autodivinizarea (egoismul
însuşeşte (implicit – înţelege) prinde care suntem îmbibaţi şi care anihicipiile de bază ale unei vieţi morale,
lează respectul faţă de sine ca şi chip
creştineşti, sensibilizează sufletul, îl
al lui Dumnezeu, faţă de orice altă
rafinează, pregătindu-l pentru a pripersoană sau obiect exterior nouă),
mi impresiile spirituale şi a respinge
răsfăţul, ghiftuiala. Se proclamă
duhul antihristic al lumii. Un tânăr
„întoarcerea la natură”- care nu este
bine pregătit, un tânăr cult, va putea
decât o incursiune în sub-uman prin
face faţă ispitelor grosiere, va putea
care învăţăm sau suntem învăţaţi să ne
avea putinţa de a-şi selecta anturajul
privim pe noi înşine şi pe ceilalţi ca pe
după propriile standarde, va da dovanişte animale şi să ne purtăm ca atare.
dă de seriozitate, de profunzime, de
Părintele Serafim Rose (1934-1982)
demnitate – lucruri de care un tânăr
consideră ca un simbol al vremurilor
ce primeşte necondiţionat tot ceea
noastre – Disneyland-ul american. El
ce societatea îi oferă nu va putea
aduce în atenţie conceptul de „generabeneficia. Aceasta însă presupune un
ţia eu”, caracteristic tineretului ameriefort, o atenţie şi implicare sporită
can al anilor `60-`70 şi care se înscrie
a familiei şi Bisericii în formarea
într-un cadru mai larg, aşa-numita
copiilor.
„epocă narcisistă”, epocă în care omul
Cade-se să dăm mai mult pentru
este atît de absorbit de sine încît nu-i
sufletul lor şi nu numai pentru asimai vede pe ceilalţi – deşi se poate
gurarea celor trupeşti, să avem mai
chiar împiedica de ei. Aceste noţiuni
multă grijă, să jertfim mai mult timp,
se dovedesc a fi teribil, înfricoşător
mai multă răbdare. Ataşamentul
de actuale, mulându-se perfect pe
Cea de a doua Venire a Domnului, icoană din
copilului pentru religie, pentru ştipersonalitatea tinerilor de astăzi.
În această lume nebună în care totul Catoliconul Mânăstirii Varlaam – Meteora, 1566. inţă, faţă de literatură, artă, istorie,
este permis, în care indecenţa, vulgaritatea copilului într-un duh antihristic. Trebuie, nu trebuie să aşteptăm să fie dezvoltat
şi compromisul sunt ridicate la rangul de de asemenea, să fim conştienţi că tot ce în primul rând la şcoală pentru că, aşa
normă, copiii, adolescenţii, tinerii experi- ni se impune din afară are un anumit cum am precizat deja, programa şcolară
mentează de la vîrste tot mai fragede totul mesaj- acela de autodivinizare. Prin toate este îmbibată de un duh antihristic, ci de
– începînd cu sexul şi drogurile, terminând mijloacele ni se sugerează încontinuu să familie şi Biserică. Aceste două instituţii,
cu crima. În această lume nebună încă mai ne distrăm, să ne trăim clipa, să nu luăm mult uzurpate în vremurile noastre, sunt
există câteva enclave izolate de oameni nimic în serios, uitând şi ignorând orice cele care trebuie să impregneze sufletul
„ciudaţi”, care se încăpăţânează să urmeze gând legat de o existenţă dincolo de moar- lui de valorile autentice, creştine, înainte
alte norme şi principii decât cele pe care te, ignorându-L pe Dumnezeu şi propria ca duhul vremurilor noastre să-şi pună
pecetea pe şi în inima lui.
ni le propune duhul vremurilor noastre. Ei conştiinţă.
Aceasta ar putea fi riposta noastră în
sunt de obicei creştini.
În aceste condiţii ce putem face pentru
Ce putem face pentru copiii noştri, noi şi pentru copiii noştri pentru a putea calitate de creştini ortodocşi, unul dintre
pentru ca ei să nu apuce calea cea largă supravieţui duhovniceşte? În primul rând răspunsurile noastre la provocările lumii
Rasofora Iustina Bălan
a Disneyland-ului? Deoarece trăim în trebuie să fim noi înşine suficient de pre- nebune.
Mânăstirea Nera
această lume, trebuie să ne asumăm acest gătiţi, atât prin cuvânt cât şi prin exemplu

Rugăminte, mărturisire şi îndemn

Nu-mi spune nimic. Îţi cunosc mizeria, necazurile, luptele şi ispitele sufletului tău, aşa
cum eşti tu! Dă-mi inima ta! Dacă o să aştepţi
să devii un înger ca să mi te dăruieşti întru
iubire, atunci n-ai să mă iubeşti niciodată.
Chiar când eşti laş, fricos, neâncrezător în
împlinirea dragostei şi în săvârşirea dragostei
şi a sfinţeniei, chiar când ai să recazi în acele
păcate pe care nu ai vrea să le mai faci, Eu
nu îţi dau voie să nu Mă iubeşti. Iubeşte-Mă
aşa cum eşti tu! În orice moment şi în orice
situaţie te-ai afla, în credincioşie sau în trădare, în râvnă sau în uscăciune, tu iubeşte-Mă
aşa cum eşti. Eu vreau ca să Mă poţi iubi din
puţina şi săraca ta inimă.
Dacă vei aştepta până când ai să fii desăvârşit, atunci n-ai să Mă iubeşti niciodată.
N-aş putea Eu, oare, să fac din fiecare fir
de nisip un serafim?! Un înger care să strălucească de curăţie şi dragoste? Nu sunt Eu
Domnul Dumnezeu, Care am creat toate şi pot
totul? Omule, ţi-ai dat tu viaţa pentru lume
din dragoste pentru oameni, sau ai murit din
iubire pentru Mine? Atunci din ce motiv nu
Mă laşi să te iubesc? Fiul Meu, lasă-Mă să te
iubesc, Eu îţi vreau inima, care este locaşul
Meu. Desigur, cu timpul am să te schimb,
însă chiar până atunci, iubeşte-Mă aşa cum
eşti tu, fiindcă Eu te iubesc cu toate că eşti
aşa. Eu vreau ca dragostea ta pentru Mine
să se nască din puţina şi săraca ta inimă; din
adâncul neputinţei şi al murdăriei tale. Eu te
iubesc şi când eşti slab şi necurat.
Nu vreau o dragoste izvorâtă şi hrănită
din mândria „virtuţilor” tale, ci dintr-o inimă
smerită, pe care o poţi curăţi oricând. N-am
nevoie de „virtuţile” tale, de talentele tale,
de înţelepciunea ta. Eu vreau doar să Mă
iubeşti şi să lucrezi cu dragoste pentru Mine.
Nu „virtuţile” tale doresc; dacă ţi le-aş da,
tu eşti aşa de slab şi mândru, încât aş hrăni

amorul tău propriu şi nu M-ai cinsti pe Mine.
Deci ele să nu fie un motiv pentru care tu nu
Mă cauţi şi stai departe de Mine. Apropie-te
cu dragoste! Unui fier negru flăcările unui

Părintele Sofronie Saharov în vizită
la parohia Sfântul Andrei din Belgia,
întemeiată în anul 1972.
foc nu numai i-ar curăţa rugina, dar l-ar face
incandescent. Iubeşte-Mă deci, şi păcatele
se vor arde, şi tu vei fi fericit. Iubeşte-Mă
nu numai ca să fii curat – asta ar fi din nou o
mândrie pentru tine – ci pentru că Eu vreau să
odihnesc în inima ta. Deci nu te mai îngrijora
de asta. Aş putea să fac prin tine lucruri mari
pentru mintea omenească, dar nu; tu ai să fii

sluga rea şi nefolositoare şi neputincioasă.
Am să-ţi iau şi puţinul pe care tu te încrezi
că-l ai. Eu te-am făcut din iubire, şi pentru ca
să-ţi dau iubirea, fără ca tu să-Mi poţi da ceva.
Nu încerca să-Mi plăteşti iubirea prin nimic,
asta Mă doare atât de mult la tine.
Iubeşte-Mă în dragostea Duhului Meu şi
fără motive. Nu mai sta departe de Mine;
îţi lipseşte nu sfinţenia – pe care numai Eu
ţi-o pot da – ci o inima gata să Mă iubească
oricând şi până la capăt. Astăzi Eu stau la
uşa inimii tale ca un cerşetor, Eu singurul şi
adevăratul Împărat şi Domn. Eu bat şi aştept.
Grăbeşte-te să-Mi deschizi prin smerenie; nu
mai aduce motiv întinăciunea şi sărăcia ta.
Daca ţi-ai cunoaşte-o până-n adânc şi deplin,
ai muri de durere. Dar ceea ce M-ar durea
pe Mine ar fi ca tu şi acum să te îndoieşti de
dragostea ce-o am Eu pentru tine. Crede că
Eu pot totul şi tu nu poţi nimic fără Mine;
doar păcatul eşti în stare să-l faci fără ajutorul Meu. Să nu te încrezi în tine fără Mine,
căci altfel voi fi nevoit să te las în cădere în
măsura cu care tu te apreciezi. Nu te frământa
că n-ai „virtuţi”. Am să îţi dau Eu Sfinţenia
Mea. Deschide-ţi inima prin pocăinţă şi Mă
primeşte în potirul sufletului tău prin Trupul şi
Sângele Meu, pe care în dar ţi-L dau la Sfânta
Liturghie. Atunci o să te fac să înţelegi totul şi
să Mă iubeşti mai mult decât îţi poţi închipui.
Lasă să curgă Sângele Meu în sângele tău şi
să bată inima Mea în inima ta.
Eu ţi-am dat-o pe Sfânta şi Preacurata Mea
Maică. Lasă să treacă totul prin inima Ei curată, încât să poată mijloci pentru tine.
Orice s-ar întâmpla, nu aştepta nicidecum
să devii sfânt, ca pe urmă să Mă iubeşti… În
acest fel tu nu M-ai iubi niciodată.
Şi acum, du-te!…
Eu sunt cu tine!
Ierom. Rafail Noica

Ucenicie şi harul discernământului

Avva Antonie cel Mare caracterizează
discernământul drept cea mai de trebuinţă
virtute, deoarece prin el păzim toată agoniseala duhovnicească ferind-o de extreme.
Discernământul sau dreapta judecată este cea
care „îl învaţă pe monah să meargă totdeauna
pe calea de mijloc, care este cu adevărat împărătească...” (Avva Antonie, citat de Sfântul
Ioan Casian, în Convorbirea cu Avva Moise,
II, PSB 57, 1990, p.329). Mai mult, s-a spus
chiar că fără discernământ „nu poate exista în
mod desăvârşit nici o virtute” (Ibid., p.330)
şi că „dreapta socoteală este cea care-l conduce pe monah cu paşi repezi şi siguri către
Dumnezeu, fiind obârşia tuturor virtuţilor,
paza şi măsura lor” (Ibid.).
Această importanţă excepţională a darului
deosebirii l-a pus mereu în atenţia nevoitorilor din mai multe puncte de vedere. Cum
se poate el dobândi? Dacă este el un dar, ce
putem face pentru a-l dobândi? Mai cu seamã
cei îndatoraţi în îndrumarea altora se cuvine
sã fie preocupaţi de aceste probleme practice
legate de discernământ.
Sfântul Pavel afirmă foarte clar că deosebirea duhurilor este un dar al Duhului
Sfânt, una din nenumăratele Sale lucrări în

Biserică (1 Cor 12, 10). Dacă acest dar este
dat de Duhul „după cum voieşte” (1 Cor 12,
11) ce pot face eu a-l dobândi ? Avva Moise
spune că mărturisirea deasă a gândurilor
la un părinte care are acest dar face ca, în
timp, şi noi înşine să-l căpătăm (Sfântul
Ioan Casian, Ibid., pp.333-336). Aici darul
deosebirii apare într-o perspectivă a devenirii, a prefacerii lãuntrice a novicelui care,
încet-încet, îşi schimbă mintea şi modul de
gândire, adaptând criteriile bătrânului său.
Privită în intimitatea ei, legătura ucenic-duhovnic este mereu sub semnul harului care
se transmite prin învăţător ucenicului. Condiţia primirii este starea lăuntrică a inimii
de receptivitate pe care o creează numai şi
numai ascultarea deplină faţă de îndrumător
şi nejudecarea lui. Pe acest fond de pasivitate
receptivă a sufletului, harul care este dat de
Dumnezeu prin avvă începe să modeleze şi
să întipărească în ucenic literele alfabetului
duhovnicesc cu care el îşi va scrie propria
filă în cartea veşniciei.
Este interesant de remarcat şi foarte bine
de reţinut un aspect al acestei dobândiri a
harului prin ucenicie. Anume că fiecare duhovnic imprimă şi o parte din personalitatea

sa fiilor săi. Aceasta deoarce harul nu vine în
mod nemijlocit de la Dumnezeu, ci vine prin
duhovnic/stareţ antrenând către ucenic ceva
din „duhul” stareţului. Harul nu este descănat, ci mereu în unire intimă cu creaţia (deşi
transcendent ei), şi fiecare creatură trăieşte
harul în chip propriu. Dumnezeu ne voieşte
liberi şi de aceea harul se „acomodează”
după structura sufletească a fiecăruia, dar o
şi preface prin conlucrare. Avem o interacţiune constantă între har şi suflet, interacţiune
care este însăşi esenţa vieţii duhovniceşti.
Sesizarea lăuntrică a acestei interacţiuni,
conducerea sufletului propriu sau/şi al altora
pe calea mântuirii şi a dobândirii harului este
legată tocmai de darul deosebirii duhurilor,
în care se împleteşte însă şi personalitatea
celui de la care am moştenit duhovniceşte
darul. Aşa se explică distanţa şi aparenta
contradicţie dintre sfaturile şi soluţiile date
de mai mulţi duhovnici la aceeaşi problemă, uneori chiar aceleiaşi persoane. Este
suficient să amintim poziţia radical diferită
privitoare la frecvenţa împărtăşirii adoptată
de Părintele Cleopa (întemeiată pe o tradiţie
locală moldovenească, fără nici un funda(Continuare în pag. a 3-a)

(Urmare din pag. a 2-a)

Ucenicie şi harul discernământului

ment canonic) faţă de cea a Părintelui Teofil
Părăianu şi a majorităţii duhovnicilor atoniţi
(poziţie întemeiată pe precizări canonice,
patristice extrem de clare).
Discernământul nu este deci o tabelă de
corespondenţe care se cere însuşită, ci este
o vedere lăuntrică cu ochiul minţii în lumea
spirituală. El presupune o libertate dar şi
maturitate duhovnicească dobândită prin
prefacerea uceniciei. Criteriul este interior
şi ţine de „simţirea harului cu mintea”, după
expresia Sfântului Diadoh al Foticeii, simţire a minţii care exersată timp îndelungat,
gustă cu precizie realităţile distincte din
lumea nevăzută (Cuvânt ascetic în 100 de
capete, c.30, în Filocalia rom., vol.1, ed. a
II-a, 1992, p.401, ed. a III-a,1993, p.425).
Tactica generală a diavolului este de a imita
lucrarea harului; dar experienţa nemincinoasă căpătată prin pomenirea numelui lui Iisus
în vreme de ispitã mai ales, face ca mintea
sã înveţe să deosebească cele două lucrări, a
harului şi a vrăjmaşului (Ibid., c.31). Astfel,
darul discernământului ne apare legat în plus
şi de o realitate ontologică, constitutivă firii
noastre omeneşti: de mintea şi simţirea ei şi,
în plus, de lucrarea care-i este minţii cea mai
potrivită: pomenirea numelui lui Dumnezeu,
rugăciunea.
Discernământul este un dar, un har, însă
e şi un rezultat al unei ecuaţii cu multe variabile, între care: libertatea noastră, ucenicia

Sfântul Evanghelist Ioan şi Prohor,
Mânăstirea Dionisiu, Sfântul Munte
Athos, sec. XI.
pe care am făcut-o sau suntem dispuşi să o
facem, angajarea într-o prefacere lăuntrică
conştientă în sensul învăţării legilor lumii
duhovniceşti şi a experimentării (verificate
de stareţ) realităţilor de dincolo, efortul
constant de a ţine mintea lipită de Hristos

pentru ca astfel, scufundată în lumină, să
poată deosebi orice umbră şi întuneric.
Discernământul ţine în cele din urmă de
libera nostră alegere de fiecare clipă de a
fi cu Hristos pe Care L-am cunoscut prin
naşterea de sus, prin rugãciunile stareţului
care ne-a învãţat să vedem dincolo şi care
ne-a născut prin Evanghelie în Iisus Hristos
(1 Cor 4, 15) dându-ne ca moştenire nu aur
sau argint, ci pe Iisus Hristos Nazarineanul
(FA 3, 6) aşa cum El însuşi i S-a descoperit
pe Sine în pliroma Bisericii. Fără o astfel de
racordare a noastrã la har, prin experienţa celui de dinainte împropriată, discernământul
devine bâjbâială, mintea se buimăceşte neştiind ce să aleagă, iar eventualele cunoştinţe
teologice şi „mistice” căpătate din cărţi nu
fac decât să mărească deriva şi sentimentul
nesiguranţei.
Soluţia este de a ne îmbrăca şi noi cu
dulama lui Dumnezeu, smerenia, şi a începe
prin ucenicie la un părinte cu discernământ
şi experienţă nemincinoasă a harului şi să învăţăm astfel să deosebim lumina de întuneric
şi adevărul de minciună, ţinându-ne strâns
lipiţi de Adevărul întrupat prin rugãciune,
„înnoindu-ne în duhul minţii noastre” (Ef 4,
23), „părtaşi făcându-ne dumnezeieştii firi”
(2 Pt 1, 4), „mulţumind cu bucurie Tatãlui
celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm
parte la moştenirea sfinţilor, întru luminã”
(Col 1, 12).
Ierom. Agapie
Sursa www.nistea.com

Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2009

(Urmare din numărul anterior)
6 martie – O delegaţie din partea Episcopiei condusă de către PS Episcop Siluan, din
care au făcut parte şi cele două cercetătoare de
la muzeu, Doamnele Emilia Martin şi Elena
Ciobai Munteanu, a participat la o întâlnire
de lucru cu Doamna Primar Klara Perjesi,
în legătură cu statuia Mitropolitului Andrei
Şaguna şi cu Muzeul Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria.
7 martie – În Catedrala Episcopală din
Giula, PS Siluan în fruntea unui sobor de
preoţi şi diaconi din Episcopia noastră şi din
Arhiepiscopia Clujului şi cea a Sucevei, a
săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în cadrul
căreia Domnul Sergiu Tomescu, Secretar
Eparhial, a fost hirotonit întru diacon.
8 martie – În Duminica Ortodoxiei, potrivit
tradiţiei inaugurate de PS Sofronie, la biserica
ortodoxă bulgară din Budapesta, cu binecuvântarea ÎPS Simeon, a fost săvârşită Sfânta
Liturghie Arhierească de către PS Siluan şi un
sobor de preoţi şi diaconi reprezentând toate
jurisdicţiile ortodoxe din Ungaria, fiind prezent şi Preşedintele Consiliului Ecumenic al
Bisericilor din Ungaria, Sebik Imre, Secretarul
CEBU, Bona Zoltán şi Preşedintele Cultului
Baptist din Ungaria, Mészáros Kálmán. La
eveniment a participat şi Doamna Irina Comaroschi, Ambasadorul României la Budapesta.
Tot în aceeaşi zi, Ierarhul Giulei a fost prezent
la slujba de pomenire care s-a făcut în Catedrala „Sfântul Mihail” din Veszprém, pentru
odihna sufletului sportivului român Marian
Cozma, în organizarea Arhiepiscopului Gyula
Marfi de Veszprém, la ceremonie fiind prezent
şi tatăl hanbalistului român, Petre Cozma,

împreună cu fiica acestuia, Primarul oraşului
Veszprém şi alţi demnitari. Chiriarhul Giulei
a săvârşit, la rândul său, o panihidă pentru
Marian Cozma.
10 martie – La Reşedinţa Episcopală
din Giula PS Siluan i-a primit pe Părintele
Imrényi Tibor şi soţia acestuia în legătură cu o
carte tipărită în limba maghiară despre părinţi
monahi români contemporani şi pe Domnul
Daniel Negrea, Preşedintele Autoguvernării
Minoritare Române din Medgyesegyháza,
în legătură cu posibilitatea organizării de
slujbe româneşti pentru românii ortodocşi
din acest oraş.
11 martie – În altarul bisericii româneşti
din Bichişceaba a fost aşezată o nouă Sfântă
Masă, frumos lucrată în piatră, realizată prin
străduinţa Preotului paroh Teodor Marc,
Consilierul Economic al Episcopiei. Ierarhul
Giulei împreună cu Pr. Ic. Stavr. Teodor Marc
au fost părtaşi la acest eveniment.
15 martie – În cea de-a doua Duminică a
Postului Mare PS Siluan împreună cu Preotul
paroh Ilie Ciocan şi cu alţi clerici de la Centrul
Eparhial au slujit Sfânta Liturghie la biserica
din Bătania.
17 martie – Ierarhul Giulei a efectuat o
vizită pastorală venerabilei Doamne Preotese Emilia Ciumpilă şi fiului acesteia din
Bichiş.
18 martie – La Centrul Eparhial din
Giula PS Siluan l-a primit pe Domnul Ioan
Tat, Preşedintele Autoguvernării Româneşti
Locale din Şărcad, în legătură cu posibilitatea
săvârşirii unei sfinte slujbe de Paşti pentru
credincioşii români din această localitate şi

pe Maica Stareţă Petronia, de la Mânăstirea
Robaia, din Eparhia Argeşului şi Muscelului,
împreună cu un grup de maici.
22 martie – În Duminica a 3-a din Sfântul
şi Marele Post, PS Siluan a făcut o vizită
pastorală la biserica din Aletea, săvârşind
Sfânta Liturghie cu Preotul paroh Alexandru
Şereş şi cu alţi clerici de la Centrul Eparhial.
După săvârşirea Sfintei Liturghii a avut loc o
întâlnire cu membrii Consiliului Parohial şi a
fost vizitat cimitirul românesc al localităţii,
iar în după masa aceleaşi zile Ierarhul Giulei
a participat la o reuniune a Oastei Domnului
de la Micherechi.
25 martie – Cu ocazia hramului, de Sărbătoarea Bunei Vestiri, PS Siluan s-a aflat în
mijlocul credincioşilor români din Crâstor,
săvârşind Sfânta Liturghie împreună cu Preotul paroh Alexandru Şereş şi cu alţi clerici
de la Centrul Eparhial.
26 martie – La Reşedinţa Episcopală din
Giula PS Siluan l-a primit pe PS Nicodim al
Severinului şi Strehaiei şi delegaţia condusă
de acesta, care au venit la Giula în vederea
pregătirii unui proiect european comun, cu
programe oferite pentru românii din Ungaria
de către asociaţii din cadrul Episcopiei Severinului şi Strehaiei.
28 martie – La Bichişciaba a avut loc
o întâlnire a Domnului Domokos László,
Preşedintele Consiliului Judeţean, cu reprezentanţii cultelor creştine din judeţ, în vederea
programelor de finanţare pentru anul 2009.
Din partea Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria a participat PS Siluan şi Pr. Consilier
Bisericesc Calinic Covaci.
(Continuare în pag. a 4-a)
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29 martie – La invitaţia PS
Daniil al „Daciei Felix”, PS Siluan al Giulei şi PS Paisie Lugojanul au oficiat Sfânta Liturghie la
parohia Toracul Mare din Serbia,
înconjuraţi de un numeros sobor
de preoţi şi diaconi. Sub genericul
„Toată suflarea să laude pe Domnul” în aceeaşi biserică a avut loc
şi reuniunea corurilor bisericeşti,
ediţia I-a, organizată de Parohia
Ortodoxă Română Toracul Mare
şi Institutul de Cultură a Românilor din Voivodina, la care a
participat un număr de 12 coruri,
din Serbia şi România (din cadrul
Arhiepiscopiei Timişoarei şi Episcopiei Caransebeşului).
30 martie – La parohia din
Otlaca Pustă Ierarhul Giulei a
săvârşit slujba de înmormântare
a credinciosului Alexandru Dumitraş.
31 martie – La Centrul Eparhial PS Siluan a primit vizita Preotului Dorin Tămaş, de la parohia
Finteuşul Mare din Episcopia
Maramureşului şi Sătmarului, însoţit de un grup de credincioşi.
1 aprilie – În Paraclisul Episcopal din Giula, PS Siluan
împreună cu obştea de la Centrul
Eparhial au săvârşit Denia Canonului cel Mare al Sfântului Andrei
Criteanul, rânduit de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă a se face în
miercurea din Săptămâna a 5-a a
Postului Mare.
2 aprilie – La Şcoala Generală
românească din comuna Chitighaz, a fost organizată „Ziua
Proiect”, sub conducerea Doamnei Profesoare de Limba Română
şi Engleză Iulia Moldovan. Cu
binecuvântarea Ierarhului Giulei,
PS Siluan, a participat şi Pr. Cosmin Pop, paroh în comuna Jaca,
care le-a vorbit copiilor despre
Sfintele Paşti şi însemnătatea
icoanei în Biserica Ortodoxă.
Ziua a continuat cu un concurs
intitulat „Cine ştie mai multe
despre Sfintele Paşti”, între copiii claselor 5-8 şi s-a încheiat cu
primele noţiuni despre însuşirea
de către copii a pictării icoanei pe
sticlă, îndrumaţi fiind de către Pr.
Cosmin Pop.
La Budapesta a avut loc vernisajul unei expoziţii despre
diaspora greacă din Ungaria în
secolele XVII-XIX, organizată
de către Exarhatul din Austria
al Patriarhiei Ecumenice, la care
au participat, ca delegaţi ai Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria, Preoţii Marius Maghiaru
şi David Pop.

La Giula, PS Siluan l-a primit
pe Pr. Consilier Cultural Origen
Sabău, efectuând împreună o
vizită la Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU şi la
Liceul Românesc din Giula, în
vederea stabilirii detaliilor pentru
un program comun cu copii din
România şi Ungaria în perioada
premergătoare Sfintelor Paşti.
3 aprilie – În Paraclisul Epi-

Doamnei Profesoare de religie
Adina Gorgan din Oradea. Tot
în aceeaşi zi, la Centrul Cultural
de la Liceul Românesc „Nicolae
Bălcescu” din Giula a fost organizată o serată despre Patimile
Mântuitorului, prezentată de copii
de la Şcola Generală „Dimitrie
Cantemir” din Oradea, sub conducerea Doamnei Profesoare Doina Lung. Programul a fost organi-

scopal din Giula, Chiriarhul
împreună cu obştea de la Centrul
Eparhial au săvârşit, potrivit
tradiţiei, Denia Acatistului Buneivestiri.
5 aprilie – PS Siluan a oficiat
slujba Vecerniei în Catedrala Episcopală din Giula, răspunsurile
fiind date de către Corul „Capela
Polifonica” al preoţilor şi profesorilor din cadrul Seminarului
Teologic din Arad, condus de
Diacon Prof. Tiberiu Ardelean,
profesorul de muzică al Seminarului. După săvârşirea Vecerniei,
Corul „Capela Polifonica” a oferit
credincioşilor giulani un concert
cu cântări specifice Postului
Mare, la care a fost prezent şi
Domnul Consul General Ioan
Fodoreanu.
7 aprilie – Sub genericul: „În
aşteptarea Sfintelor Paşi”, la Centrul de Documentare şi Informare
al AŢRU, copii ai Şcolii Generale
din Giula, ai Şcolii Generale
„Dimitrie Cantemir” din Oradea
şi ai Colegiului Naţional „Samuil
Vulcan” din Beiuş s-au reunit şi
au fost învăţaţi de către Doamna
Anca Banda, Directoarea Casei
de Cultură „Ioan Ciordaş” din
Beiuş şi de alţi artişti populari din
aceiaşi localitate, să încondeieze
ouă şi să pregătească ornamente
de Sfintele Paşti. După programul
creaţional a fost vernisată expoziţia de icoane pascale realizate
de copii orădeni sub conducerea

zat de către Episcopia Ortodoxă
Română din Ungaria, împreună
cu Centrul de Documentare şi
Informare al AŢRU, cu Asociaţia
pentru Cultură şi Dezvoltare a
Relaţiilor Transfrontaliere din
Oradea, cu Direcţiunea Liceului
Românesc „Nicolae Bălcescu”
din Giula şi cu celelalte şcoli şi
asociaţii culturale din România
prezente la această manifestare.
Pe tot parcursul zilei, alături de
copii şi de cadrele didactice, a
fost prezent şi Ierarhul Giulei,
PS Siluan.
8 aprilie – La Căminul de
Bătrâni din Micherechi, sub egida
Primăriei şi a Centrului de Documentare şi Informare al AŢRU, a
avut loc vernisarea expoziţiei de
icoane a pictorilor Attila şi Alina
Bajko din Timişoara, la care PS
Siluan a participat şi a făcut o
prezentare despre icoana ortodoxă. La eveniment a fost prezent
şi Domnul Consul General Ioan
Fodoreanu.
În Catedrala „Sfântul Ştefan”
din capitală, Filarmonica de Stat
din Budapesta a prezentat oratoriul: „Patimile după Matei”,
compus de PS Ilarion Alfeiev,
conducătorul Departamentului
pentru Relaţii Externe al Patriarhiei Ruse. Cuvântul de deschidere
a acestui prestigios eveniment i-a
aparţinut Cardinalului Erdo Peter.
Răspunzând invitaţiei PS Ilarion,
din partea Episcopiei Ortodoxe

Române din Ungaria a fost prezent PS Siluan şi o delegaţie de
la Giula şi Budapesta.
9 aprilie – La Centrul Eparhial
din Giula, PS Siluan i-a primit
pe Domnul Mircea Gherboveţ,
Director Adjunct la DRRP şi pe
Doamna Aurelia Zmeu, Secretar
I la Ambasada României din Budapesta, în legătură cu proiecte
ale Episcopiei finanţate de către
DRRP.
11 aprilie – În Sâmbăta Floriilor, cu ocazia Praznicului
închinat Sfântului Ierarh Calinic
de la Cernica, PS Siluan a săvârşit
Sfânta Liturghie Arhierească la
Catedrală.
12 aprilie – La Sărbătoarea
Floriilor, care este în acelaşi timp
şi ziua onomastică a Pr. Florin
Olteanu, PS Siluan a săvârşit
Sfânta Liturghie în biserica din
Chitighaz, făcând de asemenea,
împreună cu Preotul paroh, sfinţirea stâlpărilor de Florii, sfinţirea
a doi prapori noi din biserică şi
Taina Sfântului Botez pentru
copiii Rudolf Kevin Florin şi
Iuliana Florina.
13 aprilie – În prima zi din
Săptămâna Mare, PS Siluan a
săvârşit împreună cu Pr. Consilier Bisericesc Calinic, Sfânta
Liturghie a Darurilor mai Înainte
Sfinţite în Catedrala Episcopală
şi l-a primit, la Centrul Eparhial,
pe Domnul Georgel Rădulescu,
pictor de icoane din Piteşti, care
a pictat icoanele din catapeteasma Capelei Româneşti din
Budapesta.
15 aprilie – La Centrul de
Documentare şi Informare al
AŢRU, a avut loc vernisarea
expoziţiei: „În Spiritul Învierii”,
organizată împreună cu Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
Bihor, după care a fost prezentat
un program artistic de către Ansamblul „Mlădiţe de Tezaur” al
Casei de Cultură din Beiuş, la
această manifestare fiind prezent
şi Ierarhul Giulei.
16 aprilie – În Joia Mare, PS
Siluan a săvârşit în Catedrală
Sfânta Liturghie, în cadrul căreia i-a împărtăşit pe copiii care
participă la orele de religie de
la Grădiniţa şi Şcoala Generală
Românească din Giula. Tot în
aceeaşi zi, Chiriarhul Giulei a
acordat un mesaj de Sfintele Paşti
postului de radio românesc din
Seghedin
(Continuare în numărul următor)
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