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† SILUAN

din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei  
Ortodoxe Române  

din Ungaria

Iubitului cler, cinului mo-
nahal şi drept-măritorilor 
creştini din Sfânta și de Dum-
nezeu păzita Episcopie Orto-
doxă Română din Ungaria, 
har, milă și pace de la Dum-
nezeu Tatăl și de Fiul Său Cel 
Unul Născut, mai înainte de 
toți vecii și de la Duhul Sfânt, 
iar de la noi părintească dra-
goste și frățească îmbrățișa-
re!

Iubiţi fraţi şi surori în  
Hristos Domnul,

Prin darul și milostivirea 
lui Dumnezeu, iată-ne ajunși 
din nou la ceas ales de Săr-
bătoare, în care cinstim ca pe 
un Praznic al sufletului, de 
mare preț și în Anul acesta 
al Mântuirii, 2015, Nașterea 
Domnului, iar inimile noastre 
se lasă învăluite de o bucurie 
lină și nepământeană.

Nașterea și Întruparea 
Domnului, singurul lucru 
nou sub soare, de mai bine 
de două mii de ani, ce pare să 
contrazică și întrece până și 
cartea cea veche a Ecclesias-
tului (cap. 1, versetul 9), își 
arată astăzi, mai mult ca ori-
când, valoarea și importanța 
ei, pentru cel care are ochi, ca 
să vadă și urechi, ca să audă 

(Matei 13, 15), de fapt pen-
tru toată lumea, chiar dacă 
de multe ori ea este fără de 
pricepere pentru cele înalte, 
pentru cele ce vin de sus, de 
la Dumnezeu.

Și într-adevăr, dacă naș-
terea oricărui copil a fost 
văzută și primită peste tot în 
lume ca o binecuvântare și 
un mare dar, pentru familie și 
pentru oameni, în general, nu 
se putea ca Nașterea în lume 
a Însuși Fiului lui Dumnezeu, 
a Domnului și Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, să nu 
aibă și ea rostul și înțelesurile 
ei profunde.

Încă de la începuturi, viața 
primilor oameni, a proto-pă-
rinților noștri Adam și Eva, 

a fost marcată de creația și 
purtarea de grijă a Părintelui 
Ceresc, a Tatălui lor și al nos-
tru, Care i-a făcut pe aceștia 
din țărână, luată din pământ 
și din suflarea Sa cea dătătoa-

re de viață (Facere 2,7). Dar 
și de binecuvântarea și rostul 
pe care l-a încredințat lor în 
această lume: „creșteți și vă 
înmulțiți, umpleți pământul 
și îl stăpâniți pe el, stăpâniți 
peste peștii mării și peste pă-
sările cerului, peste animale 
și peste toate vietățile ce se 
mișcă pe pământ” (Facere 
1,28).

Dacă o parte a acestei 
chemări putem spune că în-
tr-adevăr s-a împlinit, căci 
neamul omenesc a crescut și 

s-a împrăștiat peste fața între-
gului pământ, totuși căderea 
în păcat a primilor oameni și 
neascultarea lor față de po-
runca lui Dumnezeu a însoțit 
viața acestora cu osteneli și 
suferințe, cu blestem asupra 
pământului și durerile naște-
rii de fii, cu boli și neputințe 
și în cele din urmă cu înfri-
coșătorul ceas al morții și al 
reîntoarcerii lor în pământul 
din care au fost luați, după 
cum au și fost avertizați (Fa-
cere 3,17-19).

Și totuși, o fărâmă de spe-
ranță și o lumină călăuzitoare 
le-a fost încredințată lor încă 
de atunci: făgăduința că un 
urmaș al Evei va zdrobi ca-
pul șarpelui cel amăgitor și 
va rupe blestemul pe care l-a 
adus în lume păcatul celor în-
tâi zidiți.

Însă nașterea primilor fii ai 
lui Adam și Evei s-a petrecut 
doar după ce aceștia căzuse-
ră în păcatul neascultării de 
Dumnezeu, iar consecințele 
nenorocirilor ce se abătuseră 
deja asupra lumii și au întu-
necat de atunci și sufletele 
oamenilor, nu au întârziat să 
apară, căci cu grăbire, văzând 
Cain că jertfa fratelui său, 
Abel, a aflat mai mare tre-
cere înaintea lui Dumnezeu, 
aprinzându-se de invidie, s-a 
aruncat asupra acestuia și 
l-a ucis (Facere 4,8). Iar de 
atunci răutatea s-a înmulțit 
mereu, pe măsură ce creștea 
și numărul oamenilor.

Iată de ce, Nașterea și ve-
nirea în lume a Unui Mân-
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tuitor, a Celui făgăduit, era 
așteptată de oameni cu rugă-
ciune și suspin, dar și cu mare 
dorire, încă de la început.

Dreptmăritori creștini și 
creștine,

Sfântul Apostol Pavel, în 
Epistola sa către Galateni 
(cap. 4, versetele 4-5), ne în-
credințează că atunci când a 
venit plinirea vremii a trimis 
Dumnezeu în lume pe Fiul 
Său, Cel născut din femeie, 
dar și din lucrarea Duhului 
Sfânt și Care a respectat Le-
gea, ca pe cei de sub Lege 
să îi răscumpere, astfel încât 
să dobândim înfierea, să de-
venim și noi, prin Unsul și 
Trimisul Său, fii ai Părintelui 
Ceresc.

În aceste cuvinte se arată 
cuprinzător planul dumneze-
iesc de mântuire a pământe-
nilor prin intervenția și lucra-
rea directă a lui Dumnezeu în 
lume, Care ține cont de Le-
gea Sa, dată de El prin Moise 
și de rânduielile firii, dar în 
același timp le depășește, cu 
puterea Sa și spre binele făp-
turilor Lui cele mai de preț, 
care sunt oamenii.

Iar Nașterea lui Iisus Hris-
tos s-a petrecut în chip minu-
nat, dar a fost însoțită și de 
întrebările firești ale omului 
aflat în fața minunii, căci deși 
Iosif era bărbat drept și temă-
tor de Dumnezeu, care ascul-
ta necondiționat de cuvintele 
și poruncile Sale, totuși s-a 
îndoit de lucrul acesta nema-
iauzit, ca o Fecioară să se afle 
având în pântece Prunc, fără 
să fi cunoscut ea bărbat, ci 
doar prin pogorârea Duhului 
Sfânt asupra ei și a vrut să o 
părăsească, în ascuns (Matei 
1, 18-19).

În acest moment de cum-
pănă și îndoială, Iosif are 
parte de o arătare îngerească, 

care îl încredințează că nu 
trebuie să se teamă, deoa-
rece Pruncul din pântecele 
Fecioarei Maria nu este din 
poftă bărbătească, ci prin lu-
crarea Duhului Sfânt și El se 
va face Mântuitor al lumii, 
dar pentru aceasta era necesa-
ră și protecția Dreptului Iosif, 
ca planul divin să poată fi dus 
la bun sfârșit. Iar ca să se ara-
te că într-adevăr Iosif era un 
om drept și credincios, el își 
alungă grabnic îndoiala și te-
merea din suflet, făcându-se 
împreună-părtaș și lucrător 
cu Dumnezeu la împlinirea 
planului Său. Și își îndepli-
nește această datorie până la 
capăt, asistând el la Nașterea 
cea minunată a Pruncului Ii-
sus în ieslea cea săracă din 
peștera Betleemului, la cân-
tarea și bucuria îngerească, la 
închinarea magilor, dar și la 
drumul cel lung, anevoios și 
primejdios spre Țara cea în-
depărtată a Egiptului, pentru 
a scăpa viața Pruncului și pe 
Maica Sa de furia cea dobi-
tocească a Regelui Irod care 
căuta să-i ucidă, pentru a nu-
și pierde tronul.

Vedem, astfel, că lucrarea 
lui Dumnezeu se împletește 
în istorie cu lucrarea omu-
lui, spre binele și mântuirea 
lui, fără a-l scuti de primejdii 
și de încercări, însă acestea 
dobândesc o altă valoare și 
chiar un sens soteriologic sau 
mântuitor și universal.

Iubiți credincioși și  
credincioase,

Civilizația creștină a Eu-
ropei de astăzi, întemeia-
tă pe învățătura Domnului 
Hristos, pe Minunea Naș-
terii, dar și a Învierii Sale, 
pare totuși să se clatine din 
temelii și să fie depășită, iar 
unii ar dori ca ea să fie înlo-
cuită cu alte legi și rânduieli. 
Și nu pentru că acestea ar fi 

neapărat mai bune, căci este 
lucru vădit că și în locul de 
unde ele provin, au pricinu-
it adesea mare suferință. Ci 
pentru că promotorii lor sunt 
numeroși, cred încă în prin-
cipiile pe care le susțin cu 
ardoare și voiesc ca pe ace-
lea să le impună tuturor.

Există încă destul de mul-
ți creștini pe bătrânul nos-
tru continent și dincolo de 
marginile oceanelor, în Lu-
mea cea Nouă de altă dată, 
dar tot atât de mulți sunt și 
cei care se luptă contra cre-
dinței creștine sau pentru 
promovarea altor învățături, 
cei care nu mai vor să știe 
de Dumnezeu. Pentru unii, 
Creștinismul este de dome-
niul trecutului și din păcate 
sunt și mulți tineri care merg 
pe această cale, fiind con-
vinși că își vor găsi fericirea 
și rostul lor doar în binele pe 
care îl râvnesc și-n adunarea 
de multe bogății, în realiza-
rea unor idealuri, ce-l pun pe 
om și nevoile sale în primul 
plan.

Iar lumea în care trăim, în 
ciuda progresului material 
și tehnic pe care l-a înregis-
trat în mod indiscutabil, nu 
pare a fi mai fericită decât 
cea de ieri, ci se cutremură 
și ea, măcinată de interese și 
conflicte, ce ar putea ușor să 
se dezlănțuie la un nivel mai 
extins, cuprinzând în iureșul 
lor țări întregi și popoare.

În astfel de împrejurări, 
ce ridică multe semne de 
întrebare și frământări în 
sufletul oricărui om, rămâne 
totuși o lumină ce străluceș-
te dincolo de negura vremu-
rilor în care trăim, asemenea 
stelei de la Răsărit ce-i călă-
uzea pe magi odinioară spre 
Cel în care aceștia își puse-
seră nădejdea lor și doreau 
să Îl întâlnească, fie și numai 

pentru câteva clipe, ca să I 
se închine.

Nașterea Domnului nos-
tru, petrecută în condiții nu 
cu mult mai ușoare ca cele 
despre care am vorbit, care 
a fost de la început supusă 
atâtor primejdii, dar și-a ur-
mat cursul ei firesc, așa cum 
Dumnezeu l-a rânduit, iar 
oamenii cei aleși ai Săi au 
ajutat ca el să fie îndeplinit, 
aceasta reprezintă și pentru 
noi, creștinii de azi, lumină 
călăuzitoare ce ne însoțește 
și ne îndrumă pe căile aces-
tui veac.

Să fim așadar, și noi, de 
partea celor care L-au căutat 
pe Dumnezeul Cel ascuns în 
chip smerit de Prunc, să ne 
îndreptăm pașii spre locul 
în care putem să Îl aflăm, 
iar acesta nu este departe de 
omul contemporan, de se-
menul și fratele nostru aflat 
în căutare, în lipsuri și în 
supărări și găsindu-L acolo, 
dar și în adâncul cel mai de 
taină al inimilor noastre, ale 
celor ce suntem ai Săi, să ne 
bucurăm împreună cu El, 
mărind pe Dumnezeu, Care 
și astăzi lucrează în lume 
astfel de minuni!

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

Hristos Domnul, 
Cel Născut în ieslea  
Betleemului rugător,

                          
† Siluan

Episcopul Eparhiei  
Ortodoxe Române  

din Ungaria

Dată în Reşedinţa noastră 
Episcopală din Giula,  

la Praznicul  
Nașterii Domnului,  

în Anul Mântuirii 2015.

(Urmare din pag. întâi)  
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Catedrala Episcopală din Giula (Un-
garia), închinată Sfântului Ierarh Nico-
lae, și-a sărbătorit cu anticipație hramul 
(3 decembrie 2015).

Cu acest prilej, răspunzând invitației 
adresate, la Sfânta Liturghie săvârșită 
în Catedrală, au coliturghisit Preasfin-
țitul Părinte Sofronie, 
Episcopul Oradiei și 
cel dintâi Ierarh titular 
al Episcopiei din Unga-
ria, Preasfințitul Părin-
te Nicodim, Episcopul 
Severinului și Strehaiei, 
Preasfințitul Părinte An-
drei, Episcopul Covas-
nei și Harghitei, Preas-
fințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Or-
todoxe Române din Un-
garia și Chiriarhul lo-
cului și Preasfințitul 
Părinte Paisie Lugoja-
nul, Episcopul-Vicar al 
Arhiepiscopiei Timișoarei, împreună cu 
un numeros sobor de preoți și diaconi, 
format din clericii Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și clerici din Arhi-
episcopia Timișoarei, Episcopia Oradi-
ei, Episcopia Severinului și Strehaiei și 
Episcopia Covasnei și Harghitei. Răs-
punsurile la strană au fost date cu profe-
sionalism de corul Facultății de Litere, 
Istorie și Teologie din Timișoara, con-
dus de Diacon Conf. Univ. Dr. Ionuț Ar-
derean, care în cadrul slujbei au oferit 
și un minunat concert de colinde româ-
nești, fiind apreciați de toți credincioșii.

Ca de fiecare dată, la acest moment 
important din viața Catedralei, au par-
ticipat și multe oficialități, dintre care 
îi menționăm pe Domnul Alexandru 
Victor Micula, Ambasadorul României 
la Budapesta, Doamna Andreea Moni-
ca Radu, Secretar II în cadrul Ambasa-
dei, Domnul Florin Trandafir Vasiloni, 
Consulul General al României la Giula, 
Domnul Ioan Fodoreanu, Consulul Ge-
neral al României la Seghedin, Domnul 
Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguver-
nării pe Țară a Românilor din Ungaria 
(AȚRU), Domnul Gheorghe Cozma, 
Directorul Oficiului AȚRU, Domnul 
Mihai Cerhati, Președintele Autogu-
vernării Românești Locale din Giula, 

Doamna Maria Gurzău Czegledi, Di-
rectorul Școlii Generale și Liceului Ro-
mânesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, 
Doamna Margareta Tat, Primarul Mi-
cherechiului, Doamna Elvira Ardelean, 
Primarul localității Otlaca Pustă, ș.a., 
precum și monahi și monahii, din Un-

garia și România (între care s-a numărat 
și Monahia Teodora Câmpan, Stareța 
Mânăstirii Florești, din Arhiepiscopia 
Clujului), credincioși ai Catedralei, cre-
dincioși români din Ungaria (de la Bu-
dapesta, Micherechi sau Otlaca Pustă) 
și din România, de la Oradea sau Arad.

Motivul principal pentru care slujba 
de hram al Catedralei Episcopale din 
Giula se face mai repede este faptul ca 
la acest eveniment participă și foarte 
mulți copii de la Școala Generală, Li-
ceul Românesc „Nicolae Bălcescu” și 
Grădinița Românească din Giula, prin-
tr-o tradiție inaugurată în urmă cu 16 
ani, de către Preasfințitul Părinte Sofro-
nie, actualmente Episcopul Oradiei, de 
pe vremea când era Episcop al Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria. Această 
frumoasă tradiției a fost păstrată, ast-
fel încât se poate spune că hramul Ca-
tedralei Episcopale din Giula este și o 
sărbătoare a copiilor de la instituțiile 
românești de educație și învățământ din 
acest oraș de pe malurile Crișului Alb, 
din Ungaria.

Cuvântul de învățătură al zilei a fost 
rostit de către Preasfințitul Părinte Epi-
scop Sofronie, care a vorbit în mod pro-
fund, dar și pe înțelesul credincioșilor, 
despre Sfântul Ierarh Nicolae, Făcătorul 

de Minuni, cel mult milostiv și atât de 
iubit de copii și de creștinii din lumea 
întreagă, precum și despre anumite as-
pecte misionar-pastorale practice, com-
binând spiritualitatea, teologia și istoria, 
spre folosul duhovnicesc al credincioși-
lor, copiilor și tinerilor de astăzi.

Preasfințitul Părin-
te Episcop-Vicar Paisie 
Lugojanul i-a împărtășit 
cu Sfintele Taine pe co-
pii și credincioși, iar mai 
apoi, a fost sfințită coli-
va și așa cum s-a obișnu-
it în fiecare an, un grup 
de elevi de la Școala 
Generală Românească, 
pregătiți de Doamna În-
vățătoare Eva Sabău, dar 
și copii de la Grădinița 
Românească din Giula, 
au oferit un minunat pro-
gram de colinde, cântece 
și poezii dedicate Sfân-

tului Ierarh Nicolae și au fost răsplătiți 
cu dulciuri din partea Episcopiei Orto-
doxe Române din Ungaria, care au fost 
împărțite de către Preasfințitul Părinte 
Siluan și Preasfințitul Părinte Sofronie.

La final, Preasfințitul Părinte Epi-
scop Siluan a adus mulțumire lui Dum-
nezeu și Sfântului Ierarh Nicolae pentru 
această minunată și înălțătoare sărbă-
toare a hramului Catedralei din Giula, 
precum și Ierarhilor, oficialităților și 
credincioșilor care au onorat cu prezen-
ța lor acest eveniment și a mulțumit, de 
asemenea, Fondului de Subvenții din 
cadrul Ministerului Resurselor Uma-
ne, din Budapesta, Autoguvernării Ro-
mânești a Județului Bichiș (Békés) și 
Autoguvernării pe Țară a Românilor 
din Ungaria, pentru sprijinul acordat, 
care a ajutat la desfășurarea hramului, 
sau la achiziționare de dulciuri oferite 
copiilor.

Sărbătoarea s-a încheiat cu tradițio-
nala agapă frățească oferită invitaților, 
la Centrul Cultural Român, din cadrul 
Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” 
din Giula.

 
Biroul de Presă

al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Hramul Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Nicolae” din Giula
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Vineri, 11 decembrie 2015, 
Școala Generală Românească 
din Chitighaz (Kétegyháza), 
din Ungaria, a organizat un 
dublu eveniment, care a avut 
loc la bibliotecă și la Casa 
de Cultură din localitate: 
lansarea volumului bilingv, 
româno-maghiar, intitulat 
„A kétegyházi román iskola 
története - 1793-2015 - Isto-
ria școlii românești din Chi-
tighaz”, aparținând Doamnei 
Maria Sarca Zombai și Serba-
rea de Crăciun a acestei Școli.

La evenimente au parti-
cipat mai multe oficialități, 
între care îi menționăm pe 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, Părin-
tele Florin Olteanu, Protopop 
de Giula și Parohul Chitigha-
zului, Doamna Lavinia Bu-
tacu, Consul și reprezentant 
al Ambasadei României din 
Budapesta, Domnul Florin 
Trandafir Vasiloni, Consulul 
General al României la Giu-
la, Domnul Tiberiu Iuhas, 
Președintele Autoguvernă-
rii pe Țară a Românilor din 
Ungaria (AȚRU), Domnul 
Alexandru Fina, Vicepreșe-
dintele AȚRU, Președintele 
Autoguvernării Românești 
Locale din Chitighaz și 
Consilier local la Primărie, 
Doamna Mariana Negrău Ve-
tro, Directorul Centrului de 
Documentare și Informare al 
AȚRU, Doamna Erika Borbe-
ly, Directorul Școlii Generale 
din Chitighaz și gazda acestor 
manifestări, Doamna Maria 
Kalcsó, Primarul Chitighazu-
lui, Doamna Elvira Ardelean, 
Primarul localității Otlaca 
Pustă, Domnul Ioan Oltean, 
Directorul Asociației Cultu-
ral-Artistice „Făgețeana” din 

Făget (România), Doamna 
Eva Iova-Șimon, Directorul 
Săptămânalului „Foaia Ro-
mânească”, Doamna Corina 
Sebestyen, Redactor la Săptă-

mânalul „Cronica”, al AȚRU, 
Domnul Gheorghe Florea, 
Profesor la Catedra de Limba 
Română a Universității din 
Sárvás, ș.a.

Lansarea cărții s-a făcut 
la biblioteca comunei, iar lu-
crarea relatează în cuvinte, 
imagini și documente, istori-
cul de 222 de ani, de la prima 
menționare a Școlii românești 
din Chitighaz, care la început 
(între 1713-1811) a fost con-
fesională, s-a modernizat și 

dezvoltat, apoi a fost asimi-
lată învățământului maghiar, 
pentru o perioadă a fost des-
ființată, între 1930 și 1949, 
după care a fost reînființată 
în 1949 și din 1961 a trecut la 
forma bilingvă, româno-ma-
ghiară, până în ziua de astăzi. 
Cartea aparține Doamnei Ma-
ria Sarca Zombai, fostă Pro-
fesoară de Istorie și Română 
la Școala din Chitighaz, vre-
me de 40 de ani, între 1968-

2008 și este cea de a 4- car-
te a sa, dedicată comunității 
românești și satului din care 
provine și ea.

A doua parte a programu-

lui a avut loc în sala festivă a 
Casei de Cultură și s-a bucu-
rat de prezența a aproximativ 
300 de persoane, oficialități 
menționate, cadre didactice 
de la Școala Românească și 
Grădiniță, părinți și invitați 
din alte localități.

În deschiderea programu-
lui, după cuvântul de salut 
al Doamnei Director Erika 
Borbely, a urmat un mic con-
cert de colinde, prezentat de 
artiști de muzică populară 

din România (Maria Dan Pă-
ucean, din zona Podișul Seca-
șelor și Mărginimea Sibiului, 
Mircea Cârţişorean, din Ţara 
Făgăraşului, Vicepreședinte 
al Asociației Cultural-Artis-
tice „Făgețeana”, Alexandru 
Bărăştean, din Aiud, student 
la secţia de muzică a Facultă-
ţii de Teologie Ortodoxă din 
Alba Iulia, Simona Nicolae, 
din județul Caraș Severin și 
Ioan Beschiu, cântăreț la flu-

ier, din părțile Jinei, de la Si-
biu), care au venit cu colinda 
la românii din Ungaria, îm-
preună cu alți tineri din păr-
țile Săvârșinului, prin spriji-
nul Domnului Ioan Oltean, 
Directorul Asociației Cultu-
ral-Artistice „Făgețeana”, iar 
înainte de Chitighaz au mai 
colindat și la alte instituții ro-
mânești din Giula, între care 
s-a numărat și Catedrala Epi-
scopală.

Serbarea copiilor de la 
Grădinița și Școala Generală 
din Chitighaz a cuprins un 
program bogat, oferit în lim-
ba română, de diferite grupe 
de copii, de la grădiniță și de 
elevi din cursul primar și gim-
nazial, care îmbrăcați în cos-
tume pregătite special pentru 
acest eveniment, au cântat, 
au dansat, au rostit poezii și 
au prezentat și o scenetă de-
dicată Nașterii Domnului, în-
cântând pe toți participanții și 
fiind foarte apreciați de aceș-
tia și răsplătiți cu numeroase 
aplauze.

Astfel, prin momentul cul-
tural și serbarea de Crăciun, 
Școala Generală Românească 
din Chitighaz a demonstrat 
că are nu doar un trecut im-
portant, chiar dacă de multe 
ori acesta nu a fost lipsit de 
dificultăți, ci și un rol impor-
tant pentru ceea ce înseamnă 
prezentul și viitorul acestei 
comunități. Actualmente, la 
Școala din Chitighaz, cu cla-
sele de predare I-VIII învață 
un număr de 143 de elevi, iar 
la Grădiniță sunt înscriși 54 
de copii.
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