
Buletin informativ al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu reşedinţa la Giula  
Apare cu binecuvântarea † Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan - Anul XVIII. Nr. 7 (207), iulie 2020

Slujire ArhiereAScă și SmArtphonuri pentru  
elevi români din micherechi

În Duminica a 6-a după 
Rusalii (19 iulie 2020), 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodo-
xe Române din Ungaria și 
Locțiitorul Episcopiei Da-
ciei Felix, s-a aflat din nou 
în mijlocul credincioșilor 
români din Parohia Miche-
rechi (Méhkerék), Unga-
ria, unde a săvârșit Sfânta 
Liturghie, împreună cu un 
sobor format din Părintele 
Paroh Ioan Bun, Părintele 
Protosinghel Visarion Tu-
derici, Secretarul Eparhial 
al Episcopiei și Profesor de 
Religie la Școala Generală 
Românească din Miche-
rechi și Arhidiaconul Ema-
nuel Văduva. La slujbă au 
luat parte credincioși de 
diferite vârste, dar și ofici-
alități locale, între care s-au 
numărat Doamna Margare-
ta Tat, Primarul Michere-
chiului și cadre didactice 
de la Școala Generală Ro-
mânească din Micherechi.

Răspunsurile liturgice au 
fost date de cântărețul Pa-
rohiei, iar „Crezul” și „Ta-
tăl nostru” au fost rostite 
în grup, la fel ca de fiecare 
dată, de elevi români care 
participă la ore de religie, 
la Școala din localitate, sub 
îndrumarea Părintelui Vi-
sarion.

Deși nu a făcut multe mi-
nuni în cetatea sa, perico-
pa evanghelică din această 

Duminică, a 6-a după Ru-
salii, ne descoperă o astfel 
de minune, care scoate în 
evidență faptul că Mântu-
itorul nostru Iisus Hristos 

are puterea de a vindeca 
neputințele și slăbiciunile 
omenești, mai ales acolo 
unde întâlnește credință în 
suflete și solidaritate între 
oameni, după cum a men-
ționat Ierarhul în cuvântul 
său de învățătură. Ca să se 
împlinească cuvântul Mân-
tuitorului care spune că nici 
un Prooroc nu este bine 
primit în cetatea sa (Luca 
4, 24) și de această dată ve-
dem reacția negativă a oa-
menilor din acele părți, care 
mai degrabă sunt tentați să 
creadă cu Domnul Iisus 
Hristos hulește, atunci când 
îi zice slăbănogului din ce-
tatea Capernaum că îi sunt 
iertate păcatele sale, să își 
ia patul și să umble, decât 
să se bucure de vindecarea 
acestui om și să slăvească 
puterea lui Dumnezeu ară-

tată lumii prin Hristos. Dar 
această putere tămăduitoa-
re este reală și lucrătoare 
în toți cei care pot să vadă 
și să înțeleagă cu inimile și 

mințile lor cine este Iisus 
Hristos și ea este cu atât 
mai necesară în lumea de 
astăzi, cea atât de încerca-
tă de teama de boală și de 
moarte, după cum se poate 
atât de lesne vedea. Credin-
ța în Bunul Dumnezeu și 
solidaritatea umană rămân 
valori de mare preț chiar și 
pentru omul contemporan.

La finalul Sfintei Litur-
ghii, în cadrul programului 
Patriarhiei Române, Secto-
rul Teologic-Educațional și 
al Eparhiilor din Țară și din 
Diasporă, de a susține învă-
țământul on-line din timpul 
pandemiei de coronavirus, 
Ierarhul a oferit și elevilor 
din Micherechi trei dispo-
zitive electronice Smartp-
hone Huawei Y6P. Acestea 
au fost acordate elevilor 
Greta Suci, din clasa a 5-a, 

Matei Varga, din clasa a 6-a 
și Marcel Suci, din clasa a 
7-a, care provin din familii 
dezavantajate, din această 
localitate și s-au bucurat 
foarte mult pentru darurile 
primite din partea Episco-
piei. Dispozitivele electro-
nice îi vor ajuta în cadrul 
cursurilor pe care le vor 
avea din toamnă, la Școala 
Generală din Micherechi.

Astfel de dispozitive 
electronice (smartphonuri) 
au mai fost acordate și 
unor elevi români din Giula 
(Gyula) și vor fi oferite și 
la Școala Generală Româ-
nească din Bătania (Bat-
tonya).

Preotul Paroh Ioan Bun 
a adus mulțumire Bunu-
lui Dumnezeu, Ierarhului 
și celorlalți Clerici pentru 
rugăciune și împreună-slu-
jire, dar și pentru darurile 
oferite elevilor din Miche-
rechi.

Biserica românească de 
zid, din Micherechi, îi are 
ca Ocrotitori Duhovnicești 
pe Sfinții Arhangheli Mi-
hail și Gavriil, dar este în-
chinată și „Nașterii Maicii 
Domnului”, începând din 
2013 și ea a fost construită 
între anii 1836-1849, pe lo-
cul unei biserici românești 
mai vechi, din lemn.

Biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujire Arhierească și moment aniversar
la catedrala episcopală din jula

Slujire inter-ortodoxă pe muntele „Sfântul Gheorghe”
În Duminica a 7-a după 

Rusalii (26 iulie 2020), 
având binecuvântarea Înalt-
preasfințitului Părinte Ar-
senie Kardamakis, Exarhul 
pentru Austria și Ungaria 
al Patriarhiei Ecumenice, 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria, 
a slujit Sfânta Liturghie la 
Schitul în stil atonit, cu hra-
mul „Bunavestire a Maicii 
Domnului”, din localitatea 
Kisapáti (Chișopati), de pe 
Muntele „Sfântul Gheor-
ghe” (Hegy Szent Györ-
gy), din Ungaria, Schit care 
aparține Exarhatului pentru 
Austria și Ungaria al Patri-
arhiei Ecumenice. Din sobo-
rul slujitor, alături de Ierarh, 
au mai făcut parte Părintele 
Ieromonah Martin Halász 
și Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secreta-
rul Eparhial al Episcopiei 
Ortodoxe Romane din Un-
garia, iar la slujbă au parti-
cipat credincioși ortodocși 
maghiari din satul apropiat 
Kisapáti și împrejurimi, dar 
și din Budapesta și alte loca-

lități (Szombathely, Várvöl-
gy, Kaposvár, etc.), oameni 
apropiați de acest locaș mo-
nahal, care au constituit un 
nucleu ortodox în zonă. Răs-
punsurile liturgice au fost 

date de cântărețul schitului, 
dar și de alte credincioși ti-
neri, foarte talentați, care au 
învățat din proprie inițiativă 
cântarea bizantină, pe care o 
cântă atât în limba maghia-
ră, cât și în greacă, iar acum 
au dat și câteva răspunsuri în 
limba română.

În cuvântul de învățătură, 
rostit la final, Preasfințitul 
Părinte Siluan și-a exprimat 
bucuria de a putea vizita și 
sluji pentru prima dată în 
acest Schit cu specific atonit, 

al Exarhatului Patriarhiei 
Ecumenice pentru Austria și 
Ungaria și a subliniat valoa-
rea deosebită a Ortodoxiei, 
care îi adună pe oameni în 
duh de comuniune frățeas-

că, ce depășește granițele 
și limitările atât de frecvent 
întâlnite în lumea în care 
trăim și care, de asemenea, 
ne unește cu Hristos, ne vin-
decă de boli, asemenea ce-
lor două surzi și un mut din 
Evanghelia de astăzi, ne dă 
un scop în viață, pace, liniște 
și bucurie sufletească și nă-
dejde tare pentru dobândirea 
vieții celei veșnice.

La urmă, cei prezenți la 
slujbă au fost invitați de 
Părintele Martin și cei care 

îl sprijină, să ia parte și la 
o agapă frățească comună, 
care a perpetuat spiritul de 
comuniune frățească in-
ter-ortodoxă și dincolo de 
zidurile bisericii.

Părintele Martin, maghiar 
la origine, a descoperit mo-
nahismul atonit mai întâi în 
Franța, la Mânăstirea Or-
todoxă a Părintelui Placide 
Desseile, din Vercors, unde 
s-a convertit la Ortodoxie, 
a devenit monah ortodox și 
s-a nevoit vreme de 14 ani, 
apoi la Muntele Athos, unde 
a stat 2 ani și apoi în acest 
Schit pe care l-a întemeiat 
în Ungaria, lângă un sat de 
pe „Muntele Sfântul Ghe-
orghe”, într-o zonă naturală 
de o frumusețe deosebită, în 
apropierea Lacului Balaton 
și care vreme de 10 ani a 
funcționat ca Metoc al Mâ-
năstirii „Simonos Petra” din 
Sfântul Munte Athos, iar de 
7 ani se găsește în jurisdicția 
Exarhatului pentru Austria și 
Ungaria al Patriarhiei Ecu-
menice.

Biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
Române din Ungaria 

Miercuri, 8 iulie, ziua de prăznuire a 
Sfinților Mucenici Epictet și Astion, a fost 
prilej de îndoită sărbătoare la Catedrala 
Episcopală din Jula. În această zi se împli-
nesc 13 ani de la hirotonia întru Arhiereu 
a Preasfințitului Părinte Siluan, ca Episcop 
al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, 
iar pe de altă parte au fost cinstiți acești 
doi sfinți mucenici din Sciția Mică, care au 
pătimit la Halmyris, în 8 iulie 290, iar din 
anul 2002 o mică părticică din sfintele lor 
moaște se află și pe Sfânta Masă a Catedra-
lei din Jula.

La această sărbătoare, Preasfințitul Pă-
rinte Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie Ar-
hierească împreună cu un sobor de preoți și 
diaconi, format din Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial, pă-
rintele Florin Olteanu, Protopop de Jula și 
Paroh la Chitighaz, Părintele Alexandru 
Șereș, Paroh la Aletea și Crâstor și Arhidi-
aconul Emanuel Văduva. Răspunsurile la 
strană au fost dată de cântăreții Catedralei, 
iar la slujbă au luat parte maici de la Cen-
trul Eparhial și credincioși din Jula, între 
care și cadre didactice de la Liceul Româ-
nesc „Nicolae Bălcescu” din acest oraș, 
dar și credincioși veniți din România, din 
localitatea Chișineu Criș.

Tot cu acest prilej, a fost săvârșită și o 
slujbă de „Te Deum” în semn de mulțumi-
re și recunoștință adusă Bunului Dumne-
zeu pentru tot ajutorul și binefacerile Sale 
revărsate cu îmbelșugare asupra Ierarhu-

lui, clerului, cinului monahal și credincio-
șilor din Episcopia Ortodoxă Română din 
Ungaria, în acești 13 ani, dar și asupra pre-
oților și credincioșilor

din Episcopia Daciei Felix, atât din 
părțile Voievodinei, cât și ale Timocului, 
având în vedere faptul că, temporar, în-
cepând din anul 2017, din încredințarea 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, se îngrijește și de Episcopia Daciei 
Felix, în calitate de Locțiitor.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte 
Siluan și-a exprimat, la rândul său, recu-
noștința față de Bunul Dumnezeu, Care 
i-a încredințat această misiune și lucrare 
în ogorul sfânt al Bisericii Străbune, dar și 
față de cei care i-au fost alături, în această 
perioadă, între care se numără vrednicul de 
pomenire Mitropolit Nicolae al Banatului, 
care împreună cu un sobor de Ierarhi, a 
săvârșit hirotonia întru Arhiereu a Preas-
fințitului Părinte Siluan, în data de 8 iulie 
2007; Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, 
Mitropolitul Germaniei, Europei Centra-
le și de Nord, care i-a fost duhovnic, în 
timpul Facultății de Teologie Ortodoxă 
din Sibiu, unde spovedea mulți studenți și 
credincioși; Preasfințitul Părinte Sofronie, 
Episcopul Oradiei, predecesorul său, care 
vreme de 8 ani a condus Eparhia Ortodoxă 
Română din Ungaria; Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, care poartă de grijă neîn-
cetat tuturor comunităților ortodoxe româ-
nești, din țară, din jurul granițelor și din 

diasporă, precum și toți părinții și maicile 
de la Centrul Eparhial și ceilalți clerici și 
credincioși din Episcopie.

Un cuvânt de mulțumire și felicitare a 
fost rostit din partea Părintelui Protopop 
Florin Olteanu, în numele celorlalți clerici 
români din Episcopia Ungariei.

La final, Ierarhul i-a invitat pe preoți și 
pe credincioși la o recepție, oferită la Cen-
trul Eparhial.

Preasfințitul Părinte Siluan este originar 
din satul Chelmac, de pe Valea Mureșului, 
s-a născut la Lipova, județul Arad, în data 
de 16 septembrie 1971, a urmat cursurile 
şcolii generale și cele gimnaziale în sa-
tul natal și comuna Conop, apoi pe cele 
liceale la Arad și Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Sibiu. A studiat, de aseme-
nea, în Franța și Grecia, a devenit monah 
la Mănăstirea Hodoș-Bodog, împreună 
cu Părintele Sofronie Drincec, pe care l-a 
ajutat ulterior, în calitate de Ieromonah, iar 
mai apoi i-a și urmat în scaun, ca Episcop 
al Eparhiei Ortodoxe Române din Unga-
ria, începând cu data de 8 iulie 2007. Din 
anul 2017 a primit temporar și conducerea 
Episcopiei Daciei Felix, cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și 
din încredințarea Sfântului Sinod.

Biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
Române din Ungaria

Sfântul ilie tesviteanul sărbătorit la catedrala din Giula
Sfântul Ilie Tesviteanul a fost 

sărbătorit și la Catedrala Episcopa-
lă din Giula, Ungaria, în ziua sa de 
prăznuire (20 iulie 2020). Cu acest 
prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe din 
Ungaria și Locțiitorul Episcopiei 
Daciei Felix, a săvârșit Sfânta Li-
turghie Arhierească în locașul de 
cult, împreună cu un sobor format 
din Părintele Protosinghel Visari-
on Tuderici, Secretarul Eparhial, 
Părintele Teodor Marc, Parohul 
Catedralei și Consilierul Econo-
mic al Episcopiei și Arhidiaconul 
Emanuel Văduva. Răspunsurile la 
strană au fost date de cântăreții Ca-
tedralei, iar la slujbă au participat 
credincioși locali și turiști din Ro-
mânia, aflați în trecere prin oraș.

În cuvântul de învățătură, 
Ierarhul a arătat care este valoarea 

acestui mare Prooroc din Vechiul 
Testament, care a trăit în urmă cu 
aproape trei milenii, dar rămâne 
viu în conștiința poporului său și a 
creștinilor de pretutindeni, dar mai 
ales a celor români, unde este iu-
bit pentru puterea specială pe care 
i-a dat-o Bunul Dumnezeu asupra 
naturii și stihiilor ei, ce afectează 
atât de mult viața țăranului român, 
legată de ogor. Dar dincolo de 
acest aspect, este la fel de impor-
tantă râvna acestuia pentru dreapta 
credință și păstrarea ei, pe care a 
dorit să o transmită la tot poporul 
său și apropierea specială pe care 
o are față de Dumnezeu, unde s-a 
mutat în chip cu totul minunat, în 
car de foc, la plecarea sa din aceas-
tă lume și de unde s-a arătat pe 
Muntele Taborului, la Schimbarea 
la Față a Domnului, fiind socotit, 

de asemenea, un Înaintemergător 
înaintea celei de-a doua Veniri a 
lui Hristos. De asemenea, atât el, 
cât și ucenicul său Elisei, au un 
rol important în alungarea leprei și 
vindecarea de boli, prin ajutor de 
la Dumnezeu și ascultare de cuvin-
tele credinței, după cum se preci-
zează și în troparul Sfântului Ilie.

În cadrul slujbei au fost înăl-
țate rugăciuni de mulțumire către 
Bunul Dumnezeu, pentru binefa-
cerile revărsate asupra celor care 
s-au învrednicit să poarte numele 
Sfântului Ilie Tesviteanul, între 
care se numără și Preafericitul Pă-
rinte Patriarh Daniel, prin numele 
primit la Botez, dar și alți Părinți 
monahi, din lumea ortodoxă, ca de 
pildă Arhimandritul Elie Ragot, de 
la Mânăstirea ortodoxă „Schimba-
rea la Față”, de la Terrasson, din 

Franța, pe unde a trecut înainte 
și Preasfințitul Părinte Siluan. De 
asemenea, au fost făcute rugăciuni 
de pomenire pentru Părintele Ilie 
Ciocan (1950-2017), care a fost 
Preot Paroh la comunitatea or-
todoxă românească din Bătania 
(Battonya), din cadrul Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, în-
tre anii 1990-2017 și care a avut și 
un străbunic, născut tot la Bătania, 
în anul 1870.

La final, Ierarhul i-a felicitat 
și pe cei din comunitatea româ-
nească giulană care poartă numele 
Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul 
și a anunțat programul următoarei 
slujiri, de la Catedrala Episcopală 
din Giula.

Biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
Române din Ungaria

i. Familia din perspectivă 
creștină

1. ce este familia?
Familia, fondată pe căsăto-

ria dintre un bărbat și o femeie, 
este un așezământ de inspirație 
dumnezeiască și constituie co-
munitatea de bază a societății 
omenești. Cea dintâi familie 
s-a întemeiat în Rai: „Și a făcut 
Dumnezeu pe om, după chipul 
Său; după chipul lui Dumnezeu 
l-a făcut; a făcut bărbat și femeie. 
Și Dumnezeu i-a binecuvântat, 
zicând: creșteți și vă înmulțiți și 
umpleți pământul și-l supuneți” 
(Facerea 1, 27-28).

Familia este binecuvântată 
de Dumnezeu prin Taina Nunții, 

care se raportează la Taina unirii 
dintre Hristos și Biserică. Din 
această perspectivă,  căsătoria 
dintre un bărbat și o femeie de-
pășește planul vieții pământeș-
ti, orientându-i pe cei doi spre 
dobândirea vieții veșnice.

În sens restrâns, o familie 
este alcătuită din tată, mamă și 
copiii lor. În sens larg, familia 
cuprinde și pe cei care sunt legați 
între ei prin legături de rudenie: 
străbunicii, bunicii, frații etc.

2. care este vocația fam-
iliei?

Vocația familiei se descoperă 
din cuvintele lui Dumnezeu: „Nu 
este bine ca omul să fie singur” 

(Facerea 2, 18) și „Creșteți și vă 
înmulțiți și umpleți pământul și-l 
supuneți” (Facerea 1, 28). Prin 
chemare dumnezeiască, famil-
ia este rânduită să împlinească 
comuniunea și întrajutorarea 
dintre bărbat și femeie, nașterea 
de copii și ocrotirea creației. Co-
muniunea dintre bărbat, femeie și 
pruncii lor conduce la viețuirea 
în unitate între ei, pe de o parte, 
și cu tot neamul omenesc, pe de 
altă parte.  Sfântul Ioan Gură de 
Aur prezintă vocația familiei ca 
fiind o icoană a legăturii strânse 
între oameni și Dumnezeu și a 
oamenilor între ei: „Vezi legătură 
nedezlegată și cum nu a lăsat ca 

să se introducă vreo altă fire din 
afară? Și privește cât a icono-
misit Dumnezeu la început. A 
îngăduit lui Adam ca să aibă de 
soție pe sora sa, sau mai bine zis, 
nu pe sora, ci pe fiica sa, și mai 
mult încă, nu pe fiica sa, ci ceva 
mai presus de fiică, adică chiar 
trupul său. Dumnezeu a rânduit 
ca întreaga umanitate să pur-
ceadă din acest punct de origine. 
Nu a plăsmuit pe femeie din altă 
materie afară de cea a lui Adam, 
ca nu cumva el să o considere o 
străină. După cum se petrece cu 
arborii, că aceia sunt mai frumoși 
care au un singur trunchi și la 

Familia binecuvântată - Scurt catehism al Bisericii ortodoxe române  
despre familia creștină (fragment)

(Continuare în pag. a 4-a)
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vârf se desfac în mai multe ramu-
ri [...] tot așa și în cazul de față. 
Dintr-un singur om (Adam) a fă-
cut să se planteze întregul neam 
omenesc, hotărând ca absolută 
necesitate de a nu se dezmembra, 
ci încă mai mult i-a concentrat în 
căsătorie”1 

3. care sunt însușirile 
familiei creștine?

Cele mai importante însușiri 
ale familiei creștine sunt: dra-
gostea, unitatea, curăția, sfințenia 
și trăinicia.

Dragostea face ca un tânăr și 
o tânără să se unească prin Taina 
Nunții și să viețuiască împreună. 
Pentru familia creștină, dragostea 
dintre bărbat și femeie, pre-
cum și aceea dintre ei și ceilalți 
membri ai familiei, este dar de 
la Dumnezeu: „Roada Duhului 
este; dragostea, bucuria, pacea...” 
(Galateni 5, 22). Astfel, pentru a 
dobândi dragostea ca dar al Sfân-
tului Duh și pentru a crește în ea 
este nevoie ca membrii familiei să 
caute, înainte de toate, apropierea 
de Dumnezeu, printr-o viață 
plăcută Lui. Împlinind poruncile 
lui Dumnezeu, ei se împărtășesc 
de dragostea Lui și, astfel, crește 
și dragostea dintre ei.

Unitatea dintre bărbat și fe-
meie constituie esența familiei: 
„De aceea; va lăsa omul pe tatăl 
său și pe mama sa și se va uni cu 
femeia sa și vor fi amândoi un 
trup” (Facerea 2, 24). A deveni 
„un trup” nu înseamnă simpla 
unire trupească, ci și unirea sufle-
tească,cu rol esențial în realiza-
rea unității dintre soți. Unitatea 
nu poate fi realizată decât prin 
dragoste: „Aceasta este adevărata 
dragoste, de a nu vedea în cel ce 
este iubit și în cel ce iubește două 
ființe despărțite, ci un singur om - 
ceea ce de nicăieri nu vine, decât 
numai din dragoste. Așadar, nu 
căuta ale tale, ca să afli ale tale, 
căci cel ce caută ale sale, nu află 
ale sale” 2 

Curăția în viața de familie se 
referă, atât la credincioșia sau 
fidelitatea soților unul față de 
altul, cât și la faptul că, în con-
textul căsătoriei binecuvântate 
de Dumnezeu, relațiile trupești 
nu întinează pe cei doi. Astfel, în 
rugăciunile de la Taina Nunții se 
cere „ca Domnul Dumnezeu să 
le dăruiască lor nuntă cinstită și 
patul neîntinat”.

Chemarea la sfințenie este 
adresată tuturor oamenilor: atât 
monahilor, cât și celor căsătoriți. 
Viața de familie este o cale spre 
mântuire, pe care cei doi soți 
merg împreună, ajutându-se unul 
pe altul. Familia, ca și mănăstirea, 
este loc potrivit pentru rugăci-
une și pentru creșterea în dra-
goste față de Dumnezeu și față 
de oameni. Răbdarea, spiritul de 
jertfă, smerenia și iertarea sunt, 
de asemenea, stări duhovnicești 
de manifestare în sânul familiei.

Căsătoria presupune trăini-
cie, ea fiind rânduită pentru toată 
viața, căci „ce a unit Dumnezeu; 
omul nu trebuie să despartă” 
(Matei 19, 6). Sfântul Apostol 
Pavel întărește acest cuvânt: „Ce-
lor ce sunt căsătoriți le porunc-
esc, nu eu, ci Domnul: Femeia 
să nu se despartă de bărbat! [ ...l; 
tot așa, bărbatul să nu-și lase fe-
meia” (1 Corinteni 7, 10-11).

ii. pregătirea pentru taina 
nunții

4. când începe 
pregătirea pentru viața de fam-
ilie?

Pregătirea pentru viața de 
familie începe cu mult înainte 
de căsătorie. Copiii iau aminte, 
înainte de toate,la modul de man-
ifestare al părinților lor și al ce-
lorlalți membri ai familiei. Prin 
atitudinea lor, părinții transmit 
copiilor percepții și comporta-
mente care le marchează înțele-
gerea și modul de apreciere a 
valorilor familiei și a vieții în 
general: „Omul drept umblă pe 
calea lui fără prihană; fericiți sunt 

copiii care vin după el!” (Pilde 
20, 7). Copiii crescuți într-o fam-
ilie echilibrată, în care împlinirile 
și dificultățile sunt asumate în 
mod creștinesc, primesc un mare 
ajutor pentru viitoarea viață de 
familie.

Exemplul de viață al părinților 
reprezintă pentru copii cea mai 
convingătoare cale de pregătire 
pentru viață. Sfatul bun, în-
drumările părinților, oferite la 
momentul oportun, și ținând cont 
de capacitatea de înțelegere a co-
pilului au, de asemenea, valoarea 
lor. Pentru copii, este importantă 
și implicarea în diferite activități 
casnice. Atât fetele, cât și băieții 
sunt, astfel, pregătiți pentru a-și 
asuma, la vremea potrivită, cal-
itatea de soț sau de soție cu tot 
ceea ce implică aceasta.

În procesul de pregătire a 
copiilor pentru viață, este nevoie 
de multă rugăciune din partea 
părinților. Rugăciunea este nece-
sară, atât pentru ca ei să primeas-
că de la Dumnezeu luminare spre 
a fi buni călăuzitori ai copiilor lor, 
cât și pentru ca Dumnezeu Însuși 
să modeleze sufletele copiilor po-
trivit voii Sale.

5. care este rolul preot-
ului în pregătirea pentru taina 
nunții?

În calitatea de părinte duhov-
nicesc, preotul are contribuția sa 
esențială și specifică în pregătirea 
tinerilor pentru căsătorie și viața 
de familie.

În primul rând, exemplul de 
viețuire a familiei preotului con-
stituie un reper important pen-
tru miri: armonia dintre preot și 
preoteasă, participarea la Sfânta 
Liturghie a familiei preotului, 
nașterea de copii și implicarea în 
viața comunității parohiale. Sfân-
tul Apostol Pavel arată că numai 
acela este vrednic de slujire, care 
se dovedește a fi bun chivernisi-
tor al propriei case (1 Timotei 3, 
4).

În al doilea rând, preotul se 

îngrijește ca, în toate etapele 
pregătirii pentru viața de familie 
(începând din copilărie, adoles-
cență, prima tinerețe și perioada 
maturității), credincioșii parohiei 
să primească cuvânt și învățătură 
cu privire la adevăratele valori 
familiale.

Când tinerii se pregătesc să 
întemeieze o familie, preotul 
are datoria de a le fi alături pe 
această cale și a-i ajuta în înțele-
gerea Tainei Nunții, ca moment 
al nașterii noii familii. Pregătirea 
pentru Nuntă, inițiată de preot, 
trebuie făcută în decursul unei 
perioade mai îndelungate, în cad-
rul mai multor întâlniri, printr-un 
dialog deschis, viu și person-
al. Explicarea modului în care 
se împlinește viața de familie, 
sprijinul acordat de preot pentru 
înțelegerea fiecărui moment din 
rânduiala Logodnei și a Nunții 
ajută pe viitorii miri să-și asume 
conștient valoarea căsătoriei. 
Este folositor ca la aceste întâlni-
ri să participe și nașii, pentru ca și 
aceștia să realizeze responsabili-
tatea pe care și-o asumă față de 
fini. De asemenea, preotul poate 
mijloci întâlnirea viitorilor miri 
cu familii din parohie, cunoscu-
te prin viața lor armonioasă, care 
pot să împărtășească acestora din 
experiența lor.

Una dintre componentele es-
ențiale ale pregătirii pentru Taina 
Nunții este Spovedania viitorilor 
miri. Fundamentând începutul 
vieții de familie pe mărturisirea 
păcatelor și primind îndrumarea 
adecvată a duhovnicului, bărbat-
ul și femeia se încredințează aju-
torului lui Dumnezeu în mersul 
lor împreună, atât la bucurie, cât 
și la încercare.

Preotul care săvârșește Taina 
Nunții are și responsabilitatea de 
a ține legătura cu tânăra familie 
și de a o susține pe calea con-
solidării noii vieți, sprijinit fiind 
în această lucrare de părinți, de 
nași și de alte familii din parohie.
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