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† SILUAN

din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei  
Ortodoxe Române  

din Ungaria

Iubitului cler, cinului 
monahal şi dreptmăritori-
lor creştini şi creştine din 
de Dumnezeu păzita Epi-
scopie Ortodoxă Română 
din Ungaria, har, milă şi 
pace, de la Dumnezeu Ta-
tăl, prin Domnul și Mântu-
itorul nostru Iisus Hristos, 
Cel Înviat a treia zi din 
morți și prin harul Prea-
sfântului și de viață făcăto-
rului Său Duh, iar de la noi 
părintească îmbrățișare și 
binecuvântare!

Iubiţi fraţi şi surori în  
Hristos Domnul,

Hristos a înviat!

Sărbătoare luminată și 
Praznic cu totul cinstit ne 
stă din nou înainte, prin 
darul Bunului Dumnezeu, 
care ne-a învrednicit ca și 
în acest an să ajungem din 
nou la Ziua cea Luminată a 
Sfintelor Paști.

Iarăși, Învierea Domnu-
lui își revarsă binefaceri-
le Sale asupra noastră, iar 
razele de lumină necreată, 
care izvorăsc cu îmbelșu-
gare din Mormântul cel Gol 

al Domnului Înviat, însă în 
chip lin și numai de cei cre-
dincioși înțelese, sunt pri-
mite cu bucurie în adâncul 
cel mai de taină al sufletelor 
lor.

Chiar dacă Învierea 
Domnului este singurul lu-
cru „nou sub soare” (Eccle-
siast 1,9) de după căderea 
în păcat a lui Adam și Evei, 
Protopărinții noștri, chiar 
dacă nu există un dar mai 
mare pentru omul din toa-
te timpurile, chiar dacă toți 
și-ar dori, într-un fel sau al-

tul, să fie părtași ai acestui 
dar, totuși el își deslușește 
măreția sa și se face înțe-
les, într-o oarecare măsură 
și este mai cu seamă dorit, 
doar de către cei care s-au 

învrednicit a avea credință 
în sufletele lor.

Orice om din aceas-
tă lume, tot cel născut din 
femeie, fiind adus la viață 
după chipul și asemăna-
rea lui Dumnezeu (Facere 
1,26), din perspectiva în-
vățăturii de credință a Bi-
sericii, are în sufletul său 

și capacitatea de a crede, 
iar darul credinței este se-
mănat mai ales prin Taina 
Sfântului Botez, împreună 
cu multe alte daruri dum-
nezeiești. Însă, din păcate, 
nu toți oamenii vor ajunge 
să fie și credincioși cu ade-
vărat, pentru că așa a fost 
dintru începuturi rânduiala 
lui Dumnezeu în ceea ce-l 
privește pe om, căruia i-a 
hărăzit la loc de mare cin-
ste și darul libertății, ca tot 
ceea ce face, inclusiv spori-
rea credinței în sufletul său, 
să vină doar prin împreu-
nă-lucrarea și voința omu-
lui, care trebuie să lucreze 
și el la propria sa mântuire.

Jertfa de pe Crucea Gol-
gotei și Patimile cele înfri-
coșătoare pe care le-a răb-
dat Domnul nostru Iisus 
Hristos pentru noi, dar și 
Învierea Sa din morți, pe 
care o sărbătorim în mod 
deosebit la Sfintele Paști, 
reprezintă în esență ceea 
ce în limbaj teologic se nu-
mește mântuirea obiectivă. 
Adică tot ceea ce a făcut 
Dumnezeu pentru noi, oa-
menii și pentru a noastră 
mântuire (conform artico-
lului 3 din Crez), de la În-
truparea Fiului Său și până 
la Sfânta Sa Înviere. Iar 
prin Taina Sfântului Botez, 
pe baza credinței părinților 
noștri și prin mărturisirea 
nașilor de Botez, și noi ne-
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am făcut părtași ai morții 
și Învierii Domnului. Însă, 
pentru ca acest dar să poată 
avea efectul său deplin asu-
pra sufletelor și trupurilor 
noastre este absolut nece-
sară și contribuția noastră, 
participarea conștientă și 
voită a noastră la însușirea 
și creșterea lui în sufletele 
noastre, o împreună-lucrare 
cu Dumnezeu, prin cunoaș-
terea și împlinirea porunci-
lor Sale, iar această lucrare 
se numește mântuirea su-
biectivă. Dumnezeu, Cel 
Care atât de multe a pătimit 
pentru noi, a binevoit ca și 
noi să trebuiască sa facem 
ceva pentru a ne dobân-
di mântuirea, care este de 
fapt și o concluzie a întregii 
noastre vieți, trăită împreu-
nă cu Dumnezeu, conform 
voii și poruncilor Sale, și 
ea se pecetluiește în mod 
deplin, de către El, doar la 
capătul vieții fiecăruia din-
tre noi.

Dreptmăritori creștini și 
creștine,

Nu este nimeni dintre 
pământeni care să fi trăit 
aici pe pământ și să nu fi 
cunoscut moartea. Iar pro-
blema vieții și a morții, sau 
întrebarea despre rostul 
omului pe acest pământ a 
preocupat pe orice ființă cu-
getătoare, fie și numai pen-
tru câteva clipe. Astfel de 
întrebări sunt și mai actuale 
în momentele de criză care 
la un moment dat intervin 
inevitabil în viața omului, 
sau în vremea în care con-
flicte majore pot amenința 
popoare întregi. Atunci el 
este mai expus, dar și mai 
sincer cu sine însuși. Mai 

îngrijorat, dar poate și mai 
predispus să caute resurse 
pentru rezolvarea proble-
melor pe care le întâmpină. 
În astfel de situații, poate că 
omul Îl caută mai ușor și pe 
Dumnezeu, iar atunci când 
Îl caută cu adevărat, Îl va și 
găsi.

Deși Sărbătoarea de as-
tăzi, a Învierii Domnului și 
toate Zilele care vor urma, 
în timpul Săptămânii Lumi-
nate și chiar până la Înălța-
re, sunt pentru noi, cei cre-
dincioși, vreme de bucurie 
și de mare Praznic, în care 
simțim cu adevărat bucuria 
care ne vine de sus, pe ne-
gândite și o trăim mai intens 
în sufletele noastre, totuși 
nu putem uita nici noi de 
lumea în care trăim. O lume 
în care indiferența, dar mai 
ales ura și răzbunarea, sau 
chiar facerea de rău, față 
de alții, dar și față de sine 
însuși și de cei apropiați, 
se întâlnesc de prea multe 
ori și atât de des. O lume 
în care zvonuri de războa-
ie se aud destul de aproape 
de noi (Matei 24,6; Marcu 
13,7) și în care mor, sau 
sunt uciși cu ușurință mii și 
zeci de mii de oameni, sau 
chiar și mai mulți. Și toate 
acestea ne pot îngrijora și 
pe noi.

Dar poate că mai mult ca 
oricând, în astfel de împre-
jurări se vădește valoarea 
credinței în sufletul omului 
și necesitatea ei. Iar bucu-
ria Învierii Domnului, rod 
prin excelență al credinței, 
se arată în astfel de cazuri 
a fi și mai mare, dar și de 
mai multă trebuință. Și ea 
chiar există cu adevărat. Iar 
noi ne dăm seama atunci, 
nu numai cât de scurtă și 
de primejduită este aceas-

tă viață pământeană, dar și 
cât de mare este purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu 
față de noi, de care cu toții 
avem nevoie, și darul Său 
revărsat asupra omenirii, 
în ciuda tuturor răutăților 
ei. Iar bucuria și nădejdea 
în ajutorul Celui Preaînalt, 
Care prin Patimile îndurate 
de bunăvoie și prin puterea 
Sa dumnezeiască a biruit 
moartea, pe cel din urmă 
vrăjmaș al omului (I Cor. 
15,26), se sălășluiesc și în 
sufletele noastre în aceste 
zile.

Iubiți credincioși și  
credincioase,

Anul 2015 a fost desem-
nat în Patriarhia Română 
ca An Omagial al misiunii 
Parohiei și Mânăstirii azi și 
An Comemorativ al Sfân-
tului Ioan Gură de Aur și 
al marilor păstori de suflete 
din Eparhii. Suntem, astfel, 
îndemnați toți fiii duhovni-
cești ai Sfintei Biserici Or-
todoxe Române să îl cinstim 
în mod deosebit pe Sfântul 
Ioan, cel supra-numit „Gură 
de Aur” pentru înțelepciu-
nea și inspirația divină a 
cuvântărilor și învățăturilor 
sale, prin care îi îndemna pe 
oameni la schimbarea vieții 
și la întărirea credinței lor 
în Bunul Dumnezeu. Pe cel 
de la care ne-a rămas Sfânta 
Liturghie care îi poartă nu-
mele și care se săvârșește de 
cele mai multe ori în timpul 
anului bisericesc, dar și pe 
cel care, deși a deținut cea 
mai înaltă treaptă din Bi-
serica Ortodoxă, pe cea de 
Patriarh al Constantino-
polului, a avut parte și de 
foarte multe pătimiri în tim-
pul vieții sale, fiind exilat 

de multe ori și sfârșindu-și 
zilele tot în exil. El este cu 
adevărat pildă de credință și 
de viețuire pentru toți creș-
tinii ortodocși.

Dar tot în anul acesta 
suntem chemați să îi cin-
stim și pe înaintașii noștri, 
mari păstori de suflete din 
Eparhii, care asemenea 
Sfântului Ioan Gură de Aur, 
și-au închinat viața slujirii 
lui Dumnezeu și slujirii se-
menilor lor. Iar noi, românii 
dreptmăritori din Ungaria, 
nu putem să nu îi pomenim 
cu acest prilej, pe cei care, 
pornind din aceste locuri, 
asemenea Sfântului Ierarh 
Andrei Șaguna, au făcut 
foarte mult bine Bisericii 
din Transilvania și Neamu-
lui Românesc. Sau pe cei 
care rămânând în Ungaria, 
în condiții grele și-au desfă-
șurat activitatea slujind al-
tarului străbun și încercând, 
cu mari eforturi să mențină 
vii credința ortodoxă și Bi-
serica Strămoșească. Dintre 
aceștia, au fost și Părinții 
Dimitrie Sabău sau Petru 
Mândruțău, din vremuri-
le de altă dată, de numele 
cărora se leagă și înființa-
rea Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, sau 
mai aproape de noi, Părinții 
Vicari Eparhiali Teodor Mi-
sarăș și Pavel Ardelean, sau 
Părinți precum Gheorghe 
Ardelean și Teodor Rocsin, 
care la o vârstă respectabilă 
s-au mutat la cele veșnice, 
dar al căror vis a fost înde-
plinit, prin așezarea la Giu-
la, în fruntea Eparhiei pe 
care ei și-au dorit-o atât de 
mult, a unui Ierarh, a Preas-
fințitului Părinte Sofronie, 
cel care i-a slujit cu râvnă 
nu doar pe românii orto-
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Praznicul Învierii Domnului (12 apri-
lie 2015) a fost un prilej de mare sărbă-
toare și pentru românii ortodocși din Un-
garia, care au participat în număr mare la 
slujbele săvârșite în bisericile lor.

La fel ca și în anii trecuți, Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria, 
a săvârșit Slujba Învierii, 
urmată de Sfânta Liturghie 
a Sfântului Ioan Gură de 
Aur, la Capela Românească 
din Budapesta, împreună cu 
un sobor format din Preoții 
slujitori aici: Părintele Pro-
tosinghel David Pop, Supe-
riorul Așezământului Mo-
nahal Românesc „Sfântul 
Ioan Botezătorul” și Părin-
tele Marius Maghiaru, Pro-
topop de Budapesta și cei 
doi Diaconi de la Catedrala 
Episcopală din Giula. Ca de 
fiecare dată, slujba Învierii a fost preceda-
tă de o amplă procesiune în jurul Curților 
Gojdu, în care funcționează și Capela Ro-
mânească, beneficiind și de această dată 
de sprijinul forțelor de ordine, care au asi-
gurat desfășurarea procesiunii în condiții 
normale. Slujba propriu-zisă a cuprins 
citirea Evangheliei Învierii, la intrarea în 
imobilul care găzduiește Capela, urmată 
de troparul „Hristos a înviat” împreună 
cu Stihirile Paștilor, potrivit rânduielii și 
de un cuvânt de binecuvântare rostit de 
Ierarh, care a subliniat importanța Praz-
nicului Învierii Domnului, a credinței și 
a Bisericii Ortodoxe în viața Poporului 

Român, după care a fost continuată cu 
Utrenia Învierii și Sfânta Liturghie, în in-
teriorul Capelei, la care s-au și împărtășit 
mai mulți credincioși. La finalul slujbei, 
Ierarhul a făcut, de asemenea, sfințirea 
pâinii care în popor se numește Paști, a 
ouălor, brânzei, cărnurilor și a celorlalte 

prinoase, după care a avut loc și o agapă 
comună. La procesiune și slujbă au parti-
cipat și Domnul Alexandru Victor Micu-
la, Ambasadorul României la Budapesta, 
Doamna Gabriela Matei, Directorul In-
stitutului Cultural Român din Budapesta 
și Doamna Gabriela Elekes, Președintele 
Asociației Femeilor Ortodoxe Române 
din Budapesta.

Tradiția slujirii Sfintelor Paști la Bu-
dapesta a împlinit 10 ani de la inaugurarea 
sa, din anul 2005, a fost făcută la început, 
pentru 2 ani, de către Preasfințitul Părinte 
Sofronie, actualmente Episcopul Oradiei 
și a fost continuată de Preasfințitul Părin-

te Episcop Siluan până în ziua de astăzi, 
având în vedere și faptul că la Budapesta, 
în capitala Ungariei, numărul credincioși-
lor români care participă la slujba Învierii 
este mai mare ca în alte părți.

Pentru a împărtăși bucuria și bine-
cuvântarea pascală și altor credincioși, 

Preasfințitul Părinte Siluan a 
asistat și la Sfânta Liturghie 
săvârșită în Catedrala Episco-
pală din Giula de către Părin-
tele Paroh Teodor Marc, Con-
silierul Economic al Episcopiei 
și Părintele Secretar Eparhial 
Visarion Tuderici, rostind și 
aici un cuvânt de învățătură și 
de binecuvântare. La finalul 
slujbei, ca de fiecare dată, un 
grup de elevi de la Școala Ge-
nerală Românească din Giula, 
îndrumați de Doamna Învăță-
toare Eva Sabău, au prezentat 
și o foarte frumoasă serbare 

de Paști, fiind răsplătiți cu dulciuri, după 
care toți credincioșii au fost invitați la o 
agapă frățească în curtea Episcopie, unde 
au ciocnit cu Ierarhul câte un ou roșu, po-
trivit tradiției.

După amiază, Preasfințitul Părinte 
Siluan, împreună cu alți clerici de la Ca-
tedrală și din împrejurimi, a săvârșit și 
Slujba Vecerniei din Ziua Sfintelor Paști, 
numită „A Doua Înviere”, atât la biserica 
romano-catolică din Șărcad (Sarkad), dar 
pentru credincioșii ortodocși, unde eveni-
mentul a fost organizat de Domnul Ioan 
Tat, Președintele Autoguvernării Româ-

docși din Ungaria, ci mai 
târziu și pe cei din părțile 
Bihorului Românesc, din 
Episcopia Oradiei.

Începând de la Sfântul 
Ioan Gură de Aur și până la 
slujitorii sfintelor altare din 
ziua de astăzi, cu toții au 
înțeles cât de mare dar este 
Biserica Ortodoxă Română 
și fiecare Parohie în parte, 
încercând să îi adune pe 
credincioșii lor sub acoperi-
șurile ocrotitoare ale sfinte-
lor biserici și în jurul Sfân-
tului Potir, din care Hristos 

Cel Înviat se împărtășește 
întotdeauna credincioșilor, 
îi adună în jurul Său și le 
dăruiește bucurie cerească 
și viața cea veșnică, întru 
Împărăția Sa cea fără de 
sfârșit.

Să ne aducem aminte cât 
de frumoase erau Sărbători-
le Sfintelor Paști de odini-
oară, din vremea copilăriei 
noastre, când bunii și stră-
bunii noștri se pregăteau cu 
multă emoție și mare bucu-
rie să meargă la biserică, în 
această Zi de „Sărbătoare 

a Sărbătorilor” și „Praznic 
al Praznicelor” și cât de 
mult însemna credința pen-
tru ei. Să le cercetăm mai 
bine viața, să le urmăm și 
noi credința, să ne deschi-
dem inimile la acest mare 
dar pe care în zilele acestea 
Dumnezeu îl pregătește și 
pentru noi și dimpreună cu 
ei, să strigăm cu mare glas: 
„Hristos a înviat din morți, 
cu moartea pe moarte căl-
când și celor din mormân-
turi viață dăruindu-le!”

Al vostru, al tuturor, de tot 
binele doritor şi către  

Hristos, Domnul  
cel Înviat, rugător,

                                          
† Siluan

Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din 

Ungaria

Dată în Reşedinţa noastră 
Episcopală din Giula,  

la Praznicul  
Învierii Domnului,  

în Anul Mântuirii 2015.

Învierea Domnului la românii din Ungaria
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nești Locale din Șărcad și s-a bucurat și 
de prezența Domnului Móka István, Pri-
marul Șărcadului, a Domnului Viceprimar 
Vass György, a Doamnei Margareta Tat, 
Primarul Micherechiului (Méhkerék) și a 
Doamnei Anna Sárközy, Directorul Șco-

lii Generale Românești din Micherechi, 
cât și la Catedrala Episcopală din Giula, 
care a încheiat practic slujirile din Ziua de 
Paști, efectuate de Ierarh și alți slujitori.

Slujba Sfintei Învieri și Sfânta Litur-
ghie, la ore diferite, au fost săvârșite, de 
asemenea, în toate bisericile aparținând 

Episcopiei Ortodoxe Române din Unga-
ria, în această zi de Mare Praznic care este 
Sărbătoarea Sfintelor Paști.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Întâlnire de lucru între Permanențele Consiliilor Eparhiale ale Episcopiei Oradiei  
și Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Marți, 28 aprilie 2015, la Mânăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea, 
a avut loc o întâlnire de lucru între Preasfințitul Părinte Sofronie, 
Episcopul Oradiei și Chiriarhul locului, Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, și Permanențele 
Consiliilor Eparhiale ale celor două Episcopii.

Reuniunea a avut loc la inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop 
Sofronie al Oradiei și a avut ca scop analizarea posibilităților de du-
cere la îndeplinire a uneia dintre hotărârile recente ale Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, de 
întrajutorare și sprijinire de către 
Eparhiile Patriarhiei Române, în 
special situate în apropiere de ho-
tarele României, pentru Eparhiile 
Ortodoxe Române care funcți-
onează dincolo de granițe, între 
care se numără și Episcopia Orto-
doxă Română din Ungaria.

Preasfințitul Părinte Episcop 
Sofronie, care a fost mai întâi, 
vreme de 8 ani, Chiriarh al Epi-
scopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, a întâmpinat împreună 
cu Părinții Consilieri din Perma-
nența Consiliului Eparhial, cu Părinții Protopopi și alți Inspectori din 
Administrația Eparhială a Episcopiei Oradiei, pe Preasfințitul Părin-
te Episcop Siluan, actualul Chiriarh al Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, care a venit însoțit de Consilierii de resort, de Secretarul 
Eparhial și de alți Părinți din cadrul Eparhiei din Ungaria.

Chiriarhul Oradiei a salutat inițiativa Preafericitului Părinte Patri-
arh Daniel și hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne de ajutorare a Eparhiilor din jurul granițelor, care este necesară și 
binevenită și a evocat câteva date importante din istoria comunității 
românești din Ungaria, pe care a păstorit-o vreme de 8 ani, având posi-
bilitatea să cunoască personal problemele cu care se confruntă această 
Eparhie și mica comunitate românească ortodoxă care trăiește astăzi 
în Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan a salutat, la rândul său, invitația adre-
sată Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, de dialog comun, care 
este prima de acest fel, venită din partea celor patru Eparhii din Țară, 
care au primit în grija lor ajutorul către Episcopia din Ungaria: Arhi-
episcopia Sibiului, Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Oradiei și Epi-
scopia Maramureșului și Sătmarului.

Cu acest prilej, s-a constatat că unele problemele misionar-pastora-
le, cum ar fi de pildă problema cântăreților de la strană, sunt probleme 
arzătoare și comune celor două Eparhii, chiar dacă ele își desfășoară 
activitatea în interiorul granițelor, sau dincolo de hotarele Țării și ele 
vor fi mai dificil de rezolvat, dar se vor căuta soluții corespunzătoare, 
iar altele, cum este misiunea în rândul Asociației „Oastei Domnului” 
din Micherechi, sau conlucrarea concretă și înfrățirea între unele Pa-
rohii ale celor două Eparhii, aflate la distanțe relativ mici, vor putea 

constitui cheia de rezolvare a mul-
tor probleme și vor putea contri-
bui, de asemenea, la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la întărirea 
identității românești și ortodoxe a 
românilor care trăiesc dincolo de 
granițe. De asemenea, un sprijin 
concret va putea fi oferit și în ceea 
ce privește misiunea în rândul co-
piilor și tinerilor, care reprezintă 
viitorul oricărei comunități.

Slujirile liturgice, care au avut 
loc și până în prezent și la care vor 
mai participa cei doi Ierarhi, îm-
preună cu alți clerici din cele două 

Eparhii, cu prilejul unor hramuri, sfințiri de biserici, sau alte eveni-
mente, au constituit un element important, care exprimă comuniu-
nea liturgică și bunele relații de frățietate între clericii și credincioșii 
români care trăiesc de cele două părți ale graniței. În acest context, 
Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat deja oaspeților invitația de a 
participa la evenimentele din 19-20 septembrie a.c., prilejuite de ani-
versarea a 320 de ani de la prima menționare oficială a Episcopiei 
Oradiei și Agriei, în Diploma leopoldină de conferire a privilegiilor 
ilirice, din 1695.

Întâlnirea de lucru între Permanențele celor două Eparhii, sub con-
ducerea Întâistătătorilor lor, a dorit să ofere cadrul instituțional nece-
sar ca această colaborare să poată fi inițiată, urmând ca pe viitor să 
aibă loc și întâlniri concrete, între Parohiile direct interesate, dar și 
întâlniri la un nivel mai înalt.

Atmosfera de comuniune între membrii celor două Permanențe 
Eparhiale a continuat și la agapa frățească oferită în trapeza Mânăsti-
rii, care a încheiat această întâlnire de lucru.

Biroul de Presă al Episcopiei  
Ortodoxe Române din Ungaria

Învierea Domnului la românii din Ungaria
(Urmare din pag. a 3-a)  


