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Sfântul ApoStol Andrei și  
Sfântul ierArh Andrei șAgunA  

Sărbătoriți lA CAtedrAlA epiSCopAlă din giulA
Sfântul Apostol Andrei, 

Ocrotitorul României, dar și 
Sfântul Ierarh Andrei Șagu-
na, Mitropolitul Transilvani-
ei, au fost sărbătoriți la Cate-
drala Episcopală din Giula, 
în ziua lor de prăznuire (30 
noiembrie 2020). Cu acest 
prilej, Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Un-
garia, a săvârșit Sfânta Litur-
ghie Arhierească, împreună 
cu Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secretarul 
Eparhial și cu Arhidiaconul 
Emanuel Văduva. La sfânta 
slujbă au participat Părinți și 
Maici de la Centrul Eparhi-
al, Domnul Florin Trandafir 
Vasiloni, Consulul General 
al României la Giula, dar și 
credincioși români și profe-
sori de la Liceul Românesc 
din oraș.

În cuvântul de învățătură 
Ierarhul a subliniat impor-
tanța acestei Sărbători pentru 
creștinii ortodocși de pretu-
tindeni, dar în special pen-
tru români, care își cinstesc 
Ocrotitorul Duhovnicesc, 
după cum a fost proclamat 
el și în mod oficial, încă din 
anul 1997, de către Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române. Dar, în același timp 
îl cinstesc și pe Sfântul Ierarh 
Andrei Șaguna, Mitropoli-
tul Transilvaniei, care își are 
rădăcinile într-o familie ma-
cedo-română de la Mișcolț, 

din Ungaria, fiind născut în 
anul 1808 și care a făcut atât 
de multe pentru Biserica Or-
todoxă și Neamul Românesc 
din părțile Ardealului. Le-a 

fost acestora Părinte sufle-
tesc și luminător, în calitate 
de Episcop, din 1848, iar mai 
apoi de Mitropolit, din 1864, 
conducător religios, organi-
zator și luptător pentru drep-
turile lor, dar și un mare bi-
nefăcător pentru credința și 
învățământul românilor care 
au trăit în acele părți.

Sfântul Apostol Andrei, 
care odinioară aducea vestea 
cea bună a credinței creștine 
pe pământ românesc, la stră-
moșii noștri din părțile Do-
brogei, sau a Sciției Minor 
și Sfântul Ierarh Andrei Șa-
guna, care îi ajuta pe români 

și Biserica lor să se afirme și 
să găsească lumina credinței 
și a culturii, în timpul Im-
periului Austro-Ungar, sunt 
vrednici înaintași ai noștri 

și modele demne de urmat, 
care ne arată rostul nostru, 
ca români și creștini orto-
docși, în aceste părți și în 
lume și de aceea Sărbătoarea 
lor este un prilej de mare bu-
curie și pentru noi, românii 
de azi, oriunde am fi și am 
trăi, în Țară, sau dincolo de 
hotarele ei.

De asemenea, începând 
din anul 2012, Sărbătoarea 
Sfântului Apostol Andrei a 
fost declarată și Sărbătoa-
re Națională Bisericească și 
având în vedere că data de 
1 decembrie reprezintă Ziua 
Națională, prin Marea Unire 

de la 1 decembrie 1918, în-
dată după Sfânta Liturghie, 
Ierarhul și clericii împreună 
slujitori au săvârșit și Slujba 
de „Te Deum” la Ziua Națio-
nală a României. Prin rugă-
ciunile rostite, a fost adusă 
mare mulțumire Bunului 
Dumnezeu pentru Unirea 
tuturor într-o singură Țară, 
Românească și Creștinească, 
care de-a lungul vremurilor, 
deloc ușoare care au urmat, 
a reușit să se păstreze, în cea 
mai mare parte, în forma do-
bândită atunci.

La final, Ierarhul a făcut 
urări de bine tuturor celor 
care s-au învrednicit a pur-
ta numele Sfântului Apostol 
Andrei și a Sfântului Andrei 
Șaguna, dar și românilor de 
pretutindeni, în aceste două 
zile sfinte și binecuvântate 
pentru ei, de Sărbătoare Na-
țională și Bisericească.

Potrivit îndrumărilor 
Cancelariei Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, de Ziua Națională a Ro-
mâniei, în 1 decembrie 2020, 
atât la Catedrala din Giula, 
cât și în celelalte biserici ale 
Episcopiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria, vor fi săvâr-
șite din nou Sfânta Liturghie 
și Slujba de „Te Deum”.

 
 

biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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Slujire Arhierească la Catedrala din giula, în duminica 30-a după rusaliihram și Sfințirea Monumentului de la Săcal
Parohia Ortodoxă 

Românească din Săcal 
(Körösszakál), Ungaria, 
închinată Sfinților Arhang-
heli Mihai și Gavriil, și-a 
sărbătorit cu anticipație hra-
mul, cu o săptămână înainte, 
în Duminica a 22-a după 
Rusalii (1 noiembrie 2020) 
și are, începând de acum, un 
Monument dedicat Eroilor 
Neamului. Cu acest prilej, 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria, 
a săvârșit Sfânta Liturghie 
Arhierească, în biserica sat-
ului, împreună cu un sobor 
format din Părintele Paroh 
Ionuț Negrău și Arhidi-
aconul Emanuel Văduva, de 
la Catedrala Episcopală din 
Giula.

La slujbă au participat 
credincioși din Săcal și mai 
multe oficialități, între care 
s-au numărat Domnul Flo-
rin Trandafir Vasiloni, Con-
sulul General al României 
la Giula, Domnul Pálfi 
Tamás, Primarul Comunei 
Săcal și alți Consilieri Lo-
cali din cadrul Primăriei, 
Domnul Gheorghe Cozma, 
Președintele Autoguvernă-
rii pe Țară a Românilor din 
Ungaria (AȚRU), Domnul 
Vicepreședinte Berthold 
Netea, Doamna Eva Bonca, 
Președintele Autoguvernării 
Românești Locale din Săcal, 
ș.a.

În cuvântul de învățătură, 
Ierarhul a vorbit despre per-
icopa evanghelică dumini-
cală, cu bogatul nemilostiv 
și săracul Lazăr, care prez-
intă învățăminte demne de 
luat în seamă de către orice 

om, referitoare la felul în 
care ne trăim viața și la con-
secințele ei ulterioare, după 
mutarea noastră din această 
lume, prin taina morții. Iar 

pilda aceasta, despre starea 
sufletelor după moarte, jude-
cata lui Dumnezeu și dreap-
ta răsplătire pentru faptele 
săvârșite de orice pământean, 
este rostită de Însuși Mântu-
itorul nostru Iisus Hristos și 
constituie mărturia biblică 
cea mai concretă și clară în 
acest sens. Deși trăim într-o 
societate modernă, dominată 
de dorința oamenilor după 
câștiguri materiale și un trai 
cât mai facil și plăcut, totuși 
vedem că acest stil de viață 
egoist poate să fie foarte 
păgubos pentru suflet, po-
trivit dreptei judecăți a lui 
Dumnezeu și este de preferat 
să facem eforturi în această 
lume, pentru a înțelege viața 
într-un mod mai profund, cu 
raportare la Dumnezeu și la 
aproapele, ca să nu pățim 
și noi asemenea bogatului 
nemilostiv, ci să ne aflăm 
rostul și menirea, prin cred-

ință, smerenie, răbdare, lu-
crarea virtuților și încredere 
totală în Bunul Dumnezeu, 
cum a făcut și Lazăr.

Îndată după Sfânta 

Liturghie a avut loc sfințirea 
unui Monument dedicat 
Eroilor Neamului din acest 
sat, așezat în curtea bisericii 
și realizat dintr-un clopot ve-
chi al acestei biserici, turnat 
în bronz, în anul 1926, la 
Budapesta, de către meșter-
ul Walser Ferencz și care nu 
mai era funcțional din anul 
2015. După înlocuirea lui, în 
2017, cu un clopot nou, din 
vechiul clopot, prins într-un 
ancadrament din beton și cu 
Troiță deasupra lui, a rezul-
tat acest frumos Monument 
al Eroilor de la Săcal, care 
de acum înainte va aminti 
tuturor despre credința 
strămoșilor și despre identi-
tatea românească și ortodoxă 
a oamenilor din acest sat. 
Monumentul a fost realizat 
cu sprijinul Doamnei Profe-
soare Rad Jurău Iuliana, de 
la Liceul Românesc „Nico-
lae Bălcescu” din Giula, care 

este originară din Săcal și cu 
ajutorul Primăriei din Săcal, 
prin osteneala și implicarea 
Părintelui Paroh Ionuț Ne-
grău. În semn de mulțumire 
pentru sprijinul acordat, în 
diferite feluri, la realizarea 
acestui Monument, Părin-
tele Ionul Negrău a oferit 
Plachete cu Monumentul, la 
mai multe persoane: Preas-
fințitului Părinte Episcop 
Siluan, Părintelui Protopop 
Origen Sabău, Parohul de la 
Apateu, Doamnei Profesoare 
Rad Jurău Iuliana, Domnului 
Pálfi Tamás, Primarul Co-
munei Săcal, Doamnei Vice-
primar Cosaș Maria, Consil-
ierilor Locali de la Primărie 
și altor săteni.

Importanța evenimentu-
lui cu rezonanțe simbolice, 
istorice și emoționale, a 
fost subliniată și de Dom-
nul Consul General Florin 
Trandafir Vasiloni, prezent 
la eveniment.

Cei prezenți, au fost in-
vitați la final și la o agapă 
comună, oferită în condiții 
de siguranță sanitară, la 
Căminul Cultural din local-
itate, cu sprijinul Autogu-
vernării Românești Locale 
din Săcal.

Biserica românească de 
zid, din Săcal, cu hramul 
Sfinților Arhangheli Mihail 
și Gavriil, a fost construită 
în anul 1788, pe locul unei 
biserici mai vechi, din lemn, 
iar Părintele Ionuț Negrău 
este Paroh în această locali-
tate începând din anul 2010.
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În Duminica treizecea după Rusalii 
(29 noiembrie 2020), Preasfințitul Pă-
rinte Siluan, Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria, s-a aflat în 
mijlocul credincioșilor de la Catedrala 
Episcopală din Giula, unde a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhierească, împreu-
nă cu Părintele Protosinghel Visarion 
Tuderici, Secretarul Eparhial și cu Ar-
hidiaconul Emanuel Văduva.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul 
a evocat importanța și actualitatea 
pericopei evanghelice despre tânărul 
dregător bogat care căuta viața cea 
veșnică, deși avea bogății, după care 
însetează societatea modernă și econo-
mia de piață și de consum și cu toate 
că era tânăr și teoretic nu ar fi trebu-
it să îi lipsească nimic. Pe deasupra, 
acesta era și un tânăr virtuos, care pă-
zise poruncile importante și grele ale 
Legii vechi: „să nu fii desfrânat, să nu 
ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie 
mincinoasă împotriva aproapelui tău și 
să-i cinstești pe părinții tăi”. Sufletul 
său simțea, însă, că viața și fericirea 
omului nu stau în adunarea bogățiilor, 
în forța tinereții și nici măcar doar în 
simpla împlinire a poruncilor, ci îi mai 
lipsea încă ceva. Această sete a sufle-
tului după veșnicie și după Dumnezeu 

este pecetea cea mai profundă a omu-
lui, făcut după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu, care nu poate să își găseas-
că liniștea și fericirea deplină decât în 
El. De aceea și răspunsul Mântuitoru-

lui este fundamental și este cheia vie-
țuirii noastre în această lume și a feri-
cirii maxime a omului: „dacă vrei să fii 
desăvârșit, du-te, vinde tot ceea ce ai și 
împarte săracilor și vino de-mi urmea-
ză Mie”. Iar tânărul a plecat întristat, 
nefiind în stare, încă, de această mare 
jertfă a încrederii totale în Dumnezeu 
și de despărțirea de averile sale, dar 
mai târziu se pare că a reușit să facă 
pasul acesta, iar Dumnezeu nu l-a for-
țat cu nimic în acest sens, ci a respectat 

decizia și frământarea Sa și a așteptat 
cu multă răbdare întoarcerea lui. La 
fel, și pentru noi este important să nu 
ne punem nădejdea doar în bogății și 
în lucrurile lumii acesteia, nici măcar 
în privința sănătății, în mod exagerat, 
ci să cultivăm credința în Dumnezeu și 
încrederea în El, Care va purta de grijă 
de toate ale noastre și ne va dărui pace 
și liniște sufletească, în această mare a 
lumii, plină de ispite și de tulburări, iar 
mai apoi ne va dărui și viața cea veș-
nică.

La finalul slujbei, Ierarhul a anun-
țat slujirea pentru marea Sărbătoare de 
mâine, 30 noiembrie 2020, a Sfântu-
lui Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, 
Ocrotitorul și Încreștinătorul români-
lor, care este în același timp și Sărbă-
toare Națională Bisericească în Româ-
nia, iar Părintele Protosinghel Visarion 
Tuderici a săvârșit Taina Sfântului Bo-
tez pentru copila Beatrice Aurora, fiica 
lui Alexandru și Oana Tüskös, din Bă-
tania, care au dorit să își boteze copilul 
la Catedrala Episcopală din Giula.

biroul de presă
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(Continuare în pag. a 4-a)

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

6. Cine pot fi nași la nuntă și care 
este rolul lor?

Responsabilitatea de naș poate fi asuma-
tă de un bărbat și o femeie care întrunesc 
trei condiții: a) sunt creștini ortodocși; b) 
sunt căsătoriți prin Taina Nunții în Biseri-
ca Ortodoxă; c) trăiesc creștinește viața de 
familie.

a) Calitatea de creștin ortodox este 
absolut necesară pentru exercitarea slujirii 
de naș în raport cu o tânără familie. Aceasta 
poate fi îndrumată pe calea dreptei credințe 
și a dreptei viețuiri numai de acele persoane 
care fac parte din Biserica Ortodoxă, cu-
nosc dogmele și învățăturile ei și împărtă-
șesc, ca viziune de viață, valorile credinței 
ortodoxe.

b) Misiunea de naș poate fi împlinită 
numai de către cei căsătoriți și care au pri-
mit binecuvântare pentru a întemeia împre-

ună o familie prin Taina Nunții. Acceptarea 
unor persoane necăsătorite sau care nu au 
primit binecuvântarea lui Dumnezeu prin 
Taina Nunții, lipsește noua familie de spri-
jinul izvorât din experiența unei vieți de fa-
milie creștine. Persoanele respective nu pot 
aduce mărturie adevărată despre o viață pe 
care ei înșiși nu o trăiesc. În același timp, 
încredințând o astfel de responsabilitate ce-
lor necununați, se poate înțelege că Biserica 
Ortodoxă acordă îngăduință vieții de cuplu 
în afara Nunții și încurajează concubinajul.

c) În calitatea de părinți duhovni-
cești, nașii sunt chemați să aibă o trăire 
creștinească și o experiență de viață adec-
vate spre a putea oferi îndrumare. Rugăciu-
nea, postul și milostenia, pe de o parte, și 
capacitatea de organizare, spiritul întreprin-
zător, abilitatea de gestionare a unor situ-
ații dificile, pe de altă parte, oferă nașilor 

posibilitatea de a influența în bine viața de 
familie a finilor lor.

In calitatea lor de îndrumători ai tinerei 
familii, nașii sunt îndatorați să aibă o ati-
tudine imparțială față de finii lor. Această 
atitudine este cu atât mai importantă cu cât 
părinții trupești ai acestora au adesea ten-
dința de a fi subiectivi, luând partea pro-
priului copil.

7. pot avea mirii mai multe perechi 
de nași?

La slujba Tainei Cununiei este admisă o 
singură pereche de nași. Așa cum un copil 
are, ca părinți trupești, un singur tată și o 
singură mamă, în același fel, se cuvine ca 
o tânără familie să fie îndrumată în viață de 
un singur naș și de soția sa. Se evită, astfel, 
starea de confuzie și neorânduială a unor in-
tervenții multiple și contradictorii.
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familia binecuvântată - Scurt catehism al bisericii ortodoxe române  
despre familia creștină (fragment)

8. Cum trebuie să se pregătească 
mirii pentru taina nunții?

Pregătirea propriu-zisă pentru Taina 
Nunții începe din momentul în care un băr-
bat și o femeie s-au cunoscut, se iubesc și 
hotărăsc, de comun acord, să întemeieze 
împreună o familie.

Pregătirea pentru căsătorie implică două 
direcții: cea duhovnicească  și cea omeneas-
că propriu-zisă.

Viitorii miri sunt chemați, în primul 
rând, să ceară în rugăciune ca Dumnezeu 
să le dăruiască ajutorul și să binecuvânteze 
hotărârea lor. Dialogul cu preotul care va 
săvârși Taina Nunții, Spovedania și împăr-
tășirea cu Dumnezeiasca Euharistie așază 
viitoarea familie într-o legătură mai reală cu 
Biserica Ortodoxă din care fac parte.

Concomitent sau după ce au fixat data 
Cununiei cu preotul, bărbatul și femeia care 
vor să se căsătorească, ajutați de părinți și 
de nași, se ocupă și de organizarea momen-
telor festive care însoțesc Tainei Nunții. 
Dacă se vor preocupa mai întâi de ospățul 
rânduit și abia după aceea vor merge la pre-
ot pentru a stabili data Cununiei, este po-
sibil să constate că ziua aleasă de ei nu se 
încadrează în rânduiala bisericească, ci este 
zi de post sau praznic împărătesc. Pentru a 
evita situații neplăcute, este bine ca pregă-
tirea pentru Taina Cununiei să înceapă cu 
un dialog purtat cu preotul și, apoi, să fie 
decise alte aspecte organizatorice legate de 
ziua Nunții.

iii. logodna
9. Ce este logodna?
Logodna este o rânduială premergătoare 

Nunții, săvârșită de către preot, în biserică, 
pentru un tânăr și o tânără care intenționea-
ză să se căsătorească.

La slujba Logodnei, cei doi tineri pri-
mesc binecuvântarea lui Dumnezeu, întă-
rindu-se, astfel, promisiunea pe care și-au 
făcut-o de a fi împreună și de a se uni apoi 
prin Taina Nunții.

10. Ce semnificație au inelele de lo-
godnă?

Inelele sunt simbolul iubirii fără de sfâr-
șit, după cum cercul nu are un început sau 
un sfârșit. Ele sunt semn al identității per-
sonale, dar și al unei făgăduințe (Facerea 

38, 17-18). De asemenea, sunt semn al pe-
cetluirii unei hotărâri (Daniel 6, 18) sau al 
acordării unui statut de cinste (Luca 15, 22). 
Inelele simbolizează și fidelitatea reciprocă, 
precum și trăinicia legăturii dintre cei ce-și 
asumă Taina Nunții.

iV. Cununia (nunta)
11. Ce este taina nunții?
Taina Nunții este lucrarea sfântă în ca-

drul căreia un bărbat și o femeie, creștini or-
todocși, primesc harul Duhului Sfânt pentru 
a desăvârși dorința lor de a trăi în unire, în 
înțelegere și în dragoste, pentru a da naș-
tere la prunci și pentru a câștiga împreună 
mântuirea. 

Căsătoria, ca însoțire a bărbatului cu 
femeia, a fost rânduită de către Dumnezeu 
încă din Rai, prin cuvintele „Nu este bine să 
fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit 
pentru el” (Facerea 2, 18), și prin binecu-
vântarea unirii dintre ei: „Creșteți și vă în-
mulțiți și umpleți pământul și-l supuneți!” 
(Facerea 1, 28). În Noul Testament, Mântu-
itorul Hristos întărește și înalță unirea dintre 
un bărbat și o femeie, ridicând-o la rang de 
Taină. Căsătoria devine, astfel, imagine a 
unirii dintre Hristos și Biserica Sa.

Nunta este o Taină a comuniunii, în care 
harul dumnezeiesc se dăruiește celor ce vor 
să viețuiască împreună și să se deschidă tot 
mai mult unul spre cunoașterea și iubirea 
celuilalt. Cei doi, plecând de la iubirea în-
treolaltă, dobândesc dumnezeiescul mod de 
a iubi. Bărbatul învață să iubească pe feme-
ia sa „după cum și Hristos a iubit Biserica și 
S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5, 25). 
Asemenea, soția dobândește har îndumne-
zeitor când învață să se supună soțului „ca 
Domnului, pentru că bărbatul este cap fe-
meii, precum și Hristos este cap Bisericii” 
(Efeseni 5, 2223)

12. Cine poate primi taina nunții?
Pot primi Taina Nunții un bărbat și o fe-

meie de credință ortodoxă,în deplină capa-
citate mentală și care doresc să se angajeze 
cu responsabilitate în întemeierea unei fa-
milii după rânduielile statornicite de Bise-
rica Ortodoxă.

Nu pot primi binecuvântarea Bisericii 
Ortodoxe pentru căsătorie persoanele de 
același sex, cele care se află în impediment 
de natură juridică sau de rudenie și cele care 

au fost căsătorite deja de trei ori.
13. Când se poate săvârși taina 

nunții?
Este recomandat ca Taina Nunții să se 

săvârșească în zilele de duminică, îndată 
după Sfânta Liturghie, când toți credincio-
șii se află în biserică. Nunta are, așadar, și o 
dimensiune comunitară, fiind un eveniment 
al întregii parohii. Numai în situații bine în-
temeiate, se poate săvârși și sâmbăta sau în 
alte zile.

Există anumite perioade sau zile în care 
nu se săvârșește Taina Nunții, consemnate 
în Calendarul ortodox:

a) în cele patru posturi și în toate zi-
lele de post din cursul anului, adică: mier-
curea și vinerea, Înălțarea Sfintei Cruci (14 
septembrie), Tăierea Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul (29 august). Aceasta deoarece 
Taina Nunții este urmată, de cele mai multe 
ori, de un ospăț, la care hrana este de dulce;

b) în Săptămâna luminată, în perioa-
da dintre Crăciun și Bobotează, precum și 
în ajunul și în zilele de Praznic împărătesc. 
Rațiunea pentru care nu se săvârșește Taina 
Nunții în aceste zile este dată de faptul că 
marile sărbători și perioade de bucurie du-
hovnicească trebuie să ocupe un loc central 
și exclusiv în viața omului și nu se cuvine să 
fie asociate cu alte evenimente, chiar ferici-
te din viața acestuia.

14. unde se cuvine să fie săvârșită 
taina nunții?

Taina Nunții se săvârșește numai în bise-
rică. Împodobită cu chipurile sfinților, fiind 
spațiul în care se celebrează Sfânta și dum-
nezeiasca Liturghie — taina prin excelență 
a unității și comuniunii — biserica creea-
ză ambianța de sacralitate potrivită pentru 
săvârșirea Cununiei. Lăcașul de cult este, 
totodată, locul de adunare al comunității 
parohiale și este bine ca întemeierea unei 
noi familii să aibă loc în mijlocul credin-
cioșilor.

De asemenea, în biserică se pot evita, 
mult mai ușor decât în altă parte, tendințele 
unora de a transforma Taina Nunții în spec-
tacol. Oricare alt loc: restaurant, casă sau 
în mijlocul naturii poate fi ales doar pentru 
momentul festiv care urmează Tainei Nun-
ții.
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