
Buletin informativ al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu reşedinţa la Giula  
Apare cu binecuvântarea † Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan - Anul XVIII. Nr. 12(212), decembrie 2020

† SILUAN

din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei  
Ortodoxe Române  

din Ungaria

Iubitului cler, cinului mona-
hal și drept-măritorilor creș-
tini, din Sfânta și de Dumnezeu 
păzita Episcopie Ortodoxă Ro-
mână din Ungaria, har, milă, 
pace, ajutor și binecuvântare de 
la Dumnezeu Tatăl și de la Fiul 
Său, Cel Unul Născut, Dom-
nul și Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos și de la Duhul Sfânt, iar 
de la noi părintească dragoste 
și frățească îmbrățișare!

Iubiţi fraţi şi surori în  
Hristos Domnul,

De mai bine de două mii de 
ani, Nașterea Domnului, sărbă-
torită la Praznicul Crăciunului, 
rămâne neschimbată și este un 
prilej de bucurie duhovniceas-
că profundă pentru creștinii din 
lumea întreagă (Luca 2, 10). În 
esența și mesajul ei este la fel ca 
întotdeauna, fără să fie știrbită 
cu nimic de vremurile acestea 
noi și nemaiîntâlnite, pe care le 
trăim cu toții, datorită pandemi-
ei. Și care au adus, de aproape 
un an, multă temere, nedumeri-
re, frământare și suferință, peste 
fața întregului pământ, la oa-
menii pentru care odinioară S-a 
născut Hristos Domnul.

Am putea crede că lumea s-a 
schimbat, punându-și astăzi mai 
mult ca oricând problema vieții 
și a morții, pe care a avut ocazia 
să o vadă cu ochii ei și să asculte 
vorbindu-se despre ea, în fieca-
re zi. Dar Iisus Hristos rămâne 
Același, ieri, azi și în veci (Evrei 
13, 8), iar logica și viziunea 

creștinului asupra lumii rămân 
și ele neschimbate, în ceea ce 
privește înțelegerea și resortu-
rile ei de funcționare. Doar că, 
accentul pare că s-a pus pe altce-
va. Și într-adevăr, modul nostru 

cotidian, de a fi și de a ne ma-
nifesta, s-a schimbat. Dar viața 
și moartea, lumea și împlinirea 
ei, nădejdile și bucuriile creș-
tinului rămân aceleași. Pentru 
că ele sunt legate în mod direct 
și indisolubil de Hristos Dom-
nul, Care nu mai este din lumea 
aceasta, dar păstrează totuși o 
relație foarte strânsă cu ea, după 
ce a înnoit-o prin Întruparea Sa. 
Și rămâne unit pe veci cu omul 
pe care l-a restaurat prin Sfânta 
Sa Jertfă și căruia îi poartă de 
grijă neîncetat.

Dar toate acestea sunt cu tri-

mitere directă la ceea ce ne aș-
teaptă, acum și în eshaton și mai 
ales la cele pe care le-a pregătit 
Hristos pentru cei ce cred în El 
și Îl urmează, păzindu-I porun-
cile (Ioan 14, 21). Sunt, însă, 

lucruri importante de știut și de 
reamintit, în această perioadă 
specială, în care ne frământă pe 
toți întrebări existențiale, despre 
rostul lumii și direcția în care ne 
îndreptăm.

Și totuși, Crăciunul este 
despre alte vremuri, mai line și 
mai fericite. Deși nici ele nu au 
fost lipsite de încercări. Porni-
te, foarte probabil, din aceleași 
resurse și forme de manifestare 
ale răului care au însoțit lumea 
de-a lungul istoriei ei: invidia, 
orgoliul, lăcomia și dorința de 
a înlătura dușmanii, pentru a-și 

putea păstra puterea. Și ne refe-
rim aici, în primul rând, la Re-
gele Irod, în timpul căruia S-a 
petrecut Nașterea lui Iisus, acum 
două milenii. Și care, auzind 
despre Nașterea Sa, de la magi, 
îndată s-a temut că își va pierde 
tronul. Și a acționat cu viclenie, 
încercând să afle de la aceștia 
unde este Hristos Cel Nou-Năs-
cut, ca să vină și el să I Se închi-
ne, chipurile, deși voia, de fapt, 
să Îl ucidă, pentru a scăpa astfel, 
de un posibil viitor dușman.

Însă Dumnezeu, Care cu 
îndelungă răbdare a așteptat 
vremea găsirii Sfintei Fecioare 
Maria, astfel încât prin ea să își 
îndeplinească planul de mân-
tuire al lumii, Acesta poartă de 
grijă de fiecare detaliu și nimic 
nu se petrece fără știința și îngă-
duința Sa.

Mai întâi trebuie și noi să 
dăm, iarăși, slavă lui Dumne-
zeu, Care a căutat și a aflat „om 
după inima Sa” (F. Ap. 13, 22), 
cu viață sfântă și curată, crescut 
pe lângă Templul din Ierusalim, 
pe Sfânta Fecioară Maria, care 
la vremea potrivită, cu smerenie 
și înțelepciune, dar și din toată 
ființa ei, a spus acel istoric și 
mântuitor: Iată roaba Domnului! 
Fie mie după cuvântul și după 
voia Ta! (Luca 1, 38). Moment 
sfânt, care a și pus început unirii 
speciale între Dumnezeu și om, 
la Praznicul Buneivestiri și al 
lucrării de mântuire a neamului 
omenesc.

Apoi, toate și-au urmat cursul 
firesc, în taina dumnezeiască ce 
se lucrează dincolo de zarva și 
frământările lumii, sub purtarea 
de grijă a Celui Preaînalt. Iar la 
9 luni, după cum se întâmplă 
în cazul unei nașteri, a venit și 
această vreme binecuvântată a 
Nașterii lui Iisus. Deși Întrupa-
rea Fiului S-a petrecut în mod 
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unic și irepetabil, prin harul și 
lucrarea Duhului Sfânt asupra 
Sfintei Fecioare Maria.

Pe când Dreptul Iosif și lo-
godnica sa, Maria, s-au suit în 
cetatea lui David, numită Bet-
leem, căci și el era din neamul 
și din cetatea lui David, atunci 
i-a venit ei vremea să nască. 
Și L-a născut pe Fiul său, Cel 
Unul-Născut și L-a înfășat și L-a 
culcat în iesle, căci nu mai era 
loc de găzduire pentru ei la casa 
de oaspeți (Luca 2, 4-7).

Vedem aici condițiile modes-
te, cele mai joase, în care Dum-
nezeu a binevoit să Se nască 
Fiul Său, din cea pe care a ales-o 
și care s-a arătat pe sine ca o 
mamă vrednică a lui Hristos. 
Iar, pe de altă parte, vedem că 
Sfintele Scripturi Îl numesc pe 
Acesta Unul-Născut. Ca să arate 
că El este Cel născut mai îna-
inte de toți vecii, din Tatăl Cel 
Ceresc (articolul 2 din Crez). 
Dar, în același timp, să arate și 
minunea Nașterii din Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu, care 
și după Naștere a rămas Fecioa-
ră. Pentru că Cel Născut nu era 
din poftă, sau din împreunare 
trupească, ci mai presus de fire, 
prin harul Duhului Sfânt, pogo-
rât peste Fecioara.

În acest chip se lucrează 
mântuirea noastră, prin unirea 
omului pământean, în expresia 
lui cea mai înaltă, prin Sfânta 
Fecioară Maria, cu Dumnezeu 
Cel mai presus de toate și mai 
înainte de veci, Care nu este ni-
meni altul decât Iisus Hristos, 
Fiul Fecioarei și Fiul Tatălui 
Ceresc, Mântuitorul lumii! Și 
Căruia Maica Domnului, cum 
pe bună dreptate o vom numi cu 
toții, de acum înainte, I-a consa-
crat toată viața și scopul existen-
ței ei. Și tocmai de aceea, dar și 
pentru viața ei curată și sfântă, 
a fost mai cinstită decât toate 
neamurile și I-a făcut ei mărire 
Cel Puternic, mai multă și fără 
de asemănare, cum nu au nici 
Heruvimii și Serafimii. După 
mărirea ce vine de la Dumnezeu, 
însetează, de fapt, orice pămân-
tean. Dar ea nu se poate dobândi 
decât prin smerenie și viață sfân-
tă, asemenea Preasfintei Fecioa-
re Maria și Maicii Domnului.

Dreptmăritori creștini și 
creștine,

Pentru darul cel atât de mare, 
făcut de Dumnezeu omenirii 
întregi și ascuns în sfințenie și 
în condițiile cele mai modeste 
și mai sărace ale lumii aceste-
ia, S-au bucurat atunci Îngerii 
din Cer, care au cântat pe bună 
dreptate, ca înaintea Stăpânului 
lor: „Slavă întru cei de Sus, lui 
Dumnezeu și pe pământ pace, 
între oameni bună voire!” (Luca 
2, 14). Pentru aceasta s-au bu-
curat păstorii cei simpli, care își 
pășteau oile pe câmpul din apro-
piere și care au fost vestiți de În-
geri, să meargă și să Se închine 
lui Hristos, căci li S-a născut lor 
Mântuitor! (Luca 2, 8-12). Pen-
tru aceasta s-au bucurat magii 
cei înțelepți, de la Răsărit, care 
au venit de departe ca să Îl vadă 
pe noul Împărat și să Îi aducă 
Lui daruri scumpe: aur, smirnă 
și tămâie și pe care îi cântăm și 
noi, până în ziua de astăzi, în co-
lindele noastre.

Dar, din păcate, nu toți s-au 
bucurat. Pentru că Irod, doar în 
chip mincinos voia să afle mai 
exact, de la magi, unde este Cel 
pe care ei Îl căutau, „ca venind 
apoi să I se închine Lui” (Matei 
2, 8). Pentru că el, de fapt, fiind 
cuprins de invidie, nu s-a putut 
bucura de Nașterea lui Hristos, 
ci voia doar să Îi ia viața, pentru 
ca Acela să nu îi ia lui tronul.

Și, dimpreună cu Irod, mulți 
alți puternici și mai mari ai lumii 
și nu doar ei, de-a lungul întregii 
istorii, până în ziua de azi, nu au 
putut și nu pot să se bucure de 
Nașterea lui Hristos, de Dum-
nezeu și de lucrurile mâinilor 
Sale, pentru că ei pe toate vor 
să le subjuge și să le folosească 
în interesul lor, crezând că li se 
cuvin acestea și că vor putea trăi 
veșnic.

Temerea lui Irod poate că era 
îndreptățită, doar în parte și ade-
vărată, numai până la un anumit 
punct: ca muritor, cu siguran-
ță că și lui urma să îi ia cineva 
locul de conducător, la vremea 
potrivită. Dar, prin invidia, ră-
utatea și violența sa, ucigătoare 
de prunci, el și-a grăbit sfârșitul, 
trimis lui de Dumnezeu și încă 
mult mai repede decât s-ar fi 

gândit. Pentru că la scurtă vre-
me după aceea, a murit și el, în 
chinuri groaznice, lăsând tronul 
și viața și toate câte avea. Și a 
coborât în împărăția morților, de 
unde nu mai era cine să îl scoată, 
pentru răutatea sa. Căci pe Cel 
Care putea să facă aceasta, el l-a 
urât. Și și-a primit binemeritata-i 
răsplată.

Iar Hristos, la vremea rân-
duită Lui de Tatăl Său, la „pli-
nirea vremii”, după cum se 
spune (Galateni 4, 4), a ajuns 
cu adevărat Împărat! Dar nu 
din lumea aceasta și nu prin 
mijloacele obișnuite, cunoscute 
până atunci în istorie, prin for-
ță, violență, strategii și armate. 
Ci prin lucrarea Sa mântuitoare 
de pe pământ, de după Botezul 
Său, când a ieșit în Galileea, cu 
puterea Duhului, la propovădu-
ire (Luca 4, 14). Prin binele fă-
cut oamenilor și prin minunile 
și vindecările Sale nenumărate 
(F. Ap. 10, 38). Și mai ales prin 
Răstignirea și Învierea Sa din 
morți, când Tatăl I-a dăruit Lui 
Împărăția cea Veșnică, gătită tu-
turor oamenilor care vor crede în 
El și care a fost rânduită lor de 
la întemeierea lumii (Matei 25, 
34). Sfinții Apostoli și Ucenicii 
Domnului sunt cei care L-au ur-
mat în această lume și au vestit 
tuturor Învierea din morți, biru-
ința asupra iadului și moștenirea 
vieții celei veșnice, prin Botezul 
în Numele Preasfintei Treimi și 
prin păzirea poruncilor lui Hris-
tos. Iar la vremea judecății de 
obște și ceasul înnoirii depline a 
lumii, vor fi și ei împreună stă-
pânitori cu Hristos Domnul, în 
Împărăția Cerurilor, stând pe 12 
tronuri și judecând cele 12 se-
minții ale lui Israel, în care vor fi 
cuprinși toți cei care L-au urmat 
pe Hristos și au crezut în El (Ma-
tei 19, 28).

Iubiţi fii şi fiice  
duhovnicești,

Luând aminte la toate cele de 
mai sus și la darurile lui Dum-
nezeu făcute cu îmbelșugare 
nouă și la tot neamul omenesc, 
dar mai ales celor ce cred în El, 
să ne bucurăm și noi de Naște-
rea lui Hristos, Cel ce odinioară 
S-a făcut Prunc, din Fecioara, în 
cetatea Betleemului, iar acum 

caută să Se nască iarăși și în 
inimile noastre. Să Îl lăudăm pe 
Cel Care atunci era urmărit de 
Irod, dar vedem că nici astăzi nu 
au dispărut cei ce ar vrea să Îi 
ia viața și să instaureze o lume 
nouă, străină și necunoscută, cu 
alte rânduieli. Să nu ne lăsăm 
amăgiți de nici o himeră ce ne-ar 
vesti o lume mai bună, modernă 
și performantă, dar în care Hris-
tos nu mai are loc. Căci, fără El 
nu vom putea nici noi să facem 
nimic (Ioan 15, 5), asemenea tu-
turor înaintașilor noștri, care ne-
au precedat.

Să fim încredințați că El a ve-
nit atunci în chip smerit, cu mul-
tă răbdare și bunătate și în depli-
nă libertate de alegere a lucrat 
mântuirea neamului omenesc. 
Că Lui I S-a dat toată puterea, în 
Cer și pe Pământ (Matei 28, 18) 
și El a biruit lumea (Ioan 16, 33), 
prin Jertfa și Pătimirea Sa. Și că 
El ne așteaptă și pe noi în Cer, 
dar în același timp, în chip ne-
văzut, aici, cu noi este, în toate 
încercările noastre, pe toate um-
plându-le, Cel ce este necuprins 
(cum spune Rugăciunea de la 
Proscomidie, sau de la pregăti-
rea Sfintelor Daruri).

Să nu ne speriem, așadar, de 
nimic, nici de moarte, nici de 
boală, nici de prigonitori. Ci pe 
toate trecându-le, cu puterea lui 
Dumnezeu și cu ajutorul Său, 
să ne bucurăm duhovnicește, de 
aceste zile de Praznic și de Naș-
terea lui Hristos, Care vine ia-
răși la noi, pe-acest pământ și să 
zicem dimpreună cu Îngerii lui 
Dumnezeu din Cer, prin glasul 
colindului străbun: „Lăudați și 
cântați și vă bucurați!”.

Al vostru al tuturor, de tot 
binele voitor 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 Naşterii Domnului, 
în Anul Mântuirii 2020.

(Urmare din pag. 1-a)  
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Duminica a 27-a după 
Rusalii, din acest an, a co-
incis și cu Sărbătoarea Sfân-
tului Ierarh Nicolae, Arhie-
piscopul Mirelor Lichiei (6 
decembrie 2020), care este și 
Ocrotitorul Catedralei Epi-
scopale din Giula. Cu acest 
prilej, Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Un-
garia, potrivit obiceiului, a 
săvârșit Sfânta Liturghie Ar-
hierească la Catedrală, dar 
având în vedere pandemia 
de coronavirus și măsurile 
speciale, de protecție sanita-
ră, care au fost luate, în acest 
an, în foarte multe locuri din 
Europa și din lume, la slujbă 
au participat mai puțini cle-
rici și credincioși, ca în anii 
trecuți, însă, totuși, într-un 
număr destul de frumos. Din 
soborul slujitor au mai făcut 
parte Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secreta-
rul Eparhial și Arhidiaconul 
Emanuel Văduva, iar răs-
punsurile liturgice au fost 
date de cântăreții Catedralei.

Între cei prezenți la Ca-
tedrală s-au numărat cre-
dincioși români din oraș, de 
diferite vârste, între care și 
copii, viețuitori de la Centrul 
Eparhial și cadre didactice 
de la Liceul Românesc „Ni-
colae Bălcescu” din Giula, 
dar și oficialități, precum 
Domnul Vasile Sucigan, 
Președintele Autoguvernării 
Românești Locale din Giu-
la, Doamna Vicepreședinte 
Beata Condoroș, care au dă-
ruit și florile așezate în fața 
iconostasului și sfântului al-
tar, iar icoana Sfântului Ni-
colae a fost împodobită fru-
mos, cu flori, în stil atonit, 
prin grija Domnului Gabriel 
Gurzău, membru al comuni-
tății românești din Giula.

Cinstirea Sfinților și ru-
găciunile înălțate către Bu-
nul Dumnezeu, dintre care 
Sfânta Liturghie, prin Jertfa 
Euharistică a Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos, rămâne 
cea mai înaltă dintre ele, sunt 
datorii de suflet și în același 
timp armele noastre duhov-
nicești cele mai puternice, în 
această luptă care se dă peste 
tot în lume, nu doar pentru 
ocrotirea sănătății trupești a 
oamenilor, ci și pentru mân-
tuirea sufletelor, care are bă-
taie lungă, pentru veșnicie, 
a spus Preasfințitul Părinte 
Siluan, în cuvântul său de 
învățătură. Sfântul Nicolae 
a fost și rămâne unul dintre 
cei mai iubiți Sfinți ai Bise-
ricii noastre Ortodoxe, dar 
nu numai, el fiind cinstit și 
în Apus, chiar dacă a trecut 
atâta vreme de când el a tră-
it aici pe pământ, închinân-
du-și viața lui Dumnezeu și 
semenilor săi, în treapta cea 
înaltă a slujirii arhierești. Iar 
harul care s-a sălășluit cu 
îmbelșugare întru el, l-a fă-
cut să îi iubească mult pe se-
menii și păstoriții săi, cărora 
le-a oferit ajutorul în nenu-
mărate împrejurări, izbăvin-
du-i de judecată nedreaptă 
și de amenințările morții și 
ocrotindu-i în primejdiile de 

pe mare, dar mai ales arătân-
du-și milostivirea și com-
pasiunea față de lipsurile, 
încercările sărăciei și trebu-
ințele lor. Pentru iubirea sa 

cea multă și milostenia ară-
tată oamenilor, aceștia l-au 
iubit foarte mult, ajungând 
ca un fel de simbol al bună-
tății și iubirii de oameni și de 
aceea, Sărbătoarea Sfântului 
Nicolae a trecut dincolo de 
zidurile Bisericii și de grani-
țele timpului, până astăzi co-
piii, dar și oamenii mari, aș-
teptând să primească daruri 
sufletești și materiale, dar și 
ajutor, din partea Sfântului 
Nicolae, numit foarte suges-
tiv, în popor, „Moș Nicolae”. 
Iar acum, când oamenii sunt 
speriați de boală și de moar-
te, ajutorul sufletesc, mângâ-
ierea și încurajarea Sfinților 
sunt cu atât mai necesare și 
mai de dorit. Sfântul Ierarh 
Nicolae este grabnic ajutător 
tuturor celor care îl cheamă 
în rugăciune, iar sănătate su-
fletească și trupească, pacea 
lăuntrică, dar și călăuzirea 
pe marea cea înspumată a 
acestei vieți, sunt câteva din-
tre darurile importante ale 
Sfântului Nicolae de care și 
noi avem nevoie.

După Rugăciunea Amvo-
nului și rugăciunea pentru 

înlăturarea pandemiei, așa 
cum este obiceiul, Ierarhul, 
însoțit de clerul slujitor, a 
făcut sfințirea colivei, care a 
fost așezată anterior în cutiu-
țe speciale și a fost împărțită 
la final credincioșilor, împre-
ună cu cozonac tradițional 
românesc, pus și el în pungi 
de nailon.

Au fost aduse mulțumiri 
credincioșilor care au spriji-
nit înzestrarea Catedralei cu 
cele necesare curățeniei și 
bunei desfășurări a sfintelor 
slujbe, dar și la împodobi-
rea ei cu covoare și traverse, 
care o fac să arate și mai fru-
mos.

Chiar dacă a fost o slujbă 
mai redusă ca în ceilalți ani, 
fiind lipsită de prezența co-
piilor și a elevilor de la Gră-
dinița, Școala Generală și 
Liceul Românesc din Giula, 
care împodobeau la propriu 
această Sărbătoare, cu pre-
zența lor și cu serbări religi-
oase, totuși, slujirea Sfintei 
Liturghii și rugăciunile înăl-
țate au fost darul de suflet și 
prinosul clerului și credin-
cioșilor ortodocși români din 
oraș, către Ocrotitorul lor 
Duhovnicesc, în această zi 
specială de prăznuire a lui. 
Ierarhul i-a felicitat pe toți 
cei care poartă numele Sfân-
tului Ierarh Nicolae, între 
care se numără și Domnul 
Nicolae Luțai, fost Profe-
sor la Liceul Românesc din 
Giula și Epitropul Catedra-
lei, cărora le-a fost cântat de 
către strană tradiționalul „La 
mulți ani!”.
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Slujire de hram, la biserica din Bichișceaba
În Duminica a 28-a după Rusalii (13 decembrie 2020), a Sfin-

ților Strămoși după Trup ai Domnului, Preasfințitul Părinte Silu-
an, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat 
în mijlocul credincioșilor ortodocși români de la biserica din Bi-
chișceaba, care este închinată Sfântului Ierarh Nicolae și pe care 
l-au cinstit, în felul acesta, prin Sfânta Liturghie Arhierească, la 
o săptămână după Sărbătoarea Sa. Ierarhul a slujit împreună cu 
un sobor format din Părintele Paroh Aurel Bătrân și Arhidiaconul 
Emanuel Văduva, iar la slujbă, alături de credincioși, au participat 
și oficialități, ca de pildă Domnul Gheorghe Cozma, Președintele 
Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Dom-
nul Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării Românești Locale 
din Bichișceaba și Doamna Corina Sebestyen, Redactor la Săp-
tămânalul „Cronica” al AȚRU. Aceștia au purtat măști și au res-
pectat măsurile sanitare prevăzute de autorități. Răspunsurile la 
strană fost date de tânărul Cristian Alexandru Marian, absolvent 
al Facultății de Teologie din Arad și al studiilor de Master, în 2016 
și care continuă tradiția ajutorării românilor din Bichișceaba, prin 
cântăreți veniți din România.

În cuvântul rostit, Preasfințitul Părinte Siluan și-a exprimat bu-
curia de a putea fi din nou, la rugăciune, în mijlocul credincioșilor 
din Bichișceaba și a-l cinsti, astfel, pe Sfântul Ierarh Nicolae, chiar 
dacă în condiții mai speciale, impuse de pandemie în lumea întrea-
gă, dar legătura personală cu Dumnezeu și cu Sfinții Săi este un 
lucru foarte important și un mare dar pentru noi, în orice vreme și 
cu atât mai mult în această perioadă de încercare. Dincolo de toate 
realizările pe care le permite, sau nu, tehnica modernă și nivelul de 
dezvoltare la care a ajuns lumea, omul rămâne în esența lui ace-
lași, iar ajutorul lui Dumnezeu, inclusiv în ferirea și tămăduirea de 
boli, dar și în găsirea unui rost în viață și în aflarea păcii și liniștii 
interioare, este foarte important și de aceea nu trebuie să abando-
năm, cu nici un chip, această cale a credinței, pusă la încercare și 

verificată de moșii și strămoșii noștri. Au fost și numeroase cazuri 
în care credința oamenilor și procesiunea cu icoana, sau Moaștele 
unui Sfânt, au reușit să oprească epidemii și molime de ciumă, pe 
care oamenii nu ar fi avut altfel cum să o facă. Pe de altă parte, 
este foarte important să avem inimile deschise și mințile luminate, 
pentru a înțelege chemarea lui Dumnezeu și a nu o desconsidera, 
punând interesele noastre lumești mai presus de ea, sub diferite 
pretexte mincinoase, la fel ca și cei din Evanghelia de azi, care au 
refuzat să meargă la cină. Pentru că aici nu este vorba de a pierde 
doar bucuria comuniunii cu Dumnezeu, ci viața cea veșnică, pe 
care El o dă în dar, însă numai celor care o înțeleg, o caută și o pri-
mesc, străduindu-se pentru aceasta. Mare păcat au cei care, nu doar 
că nu pricep valoarea acestei chemări și a darului lui Dumnezeu 
pentru viața lor proprie, dar se străduiesc să și lupte contra celor 
credincioși, denigrându-i și considerându-i medievali și depășiți 
și neoferindu-le acestora posibilitatea de a-și trăi în voie credința 
și încercând chiar, dacă s-ar putea, să le îngrădească aceasta prin 
lege. Dar Dumnezeu va avea grijă de lume și în mod special de cei 
credincioși și îi va ajuta, în toate încercările lor.

La final, Părintele Paroh Aurel Bătrân a adus mulțumire lui 
Dumnezeu și Ierarhului pentru această Sărbătoare, iar Doamna 
Corina Sebestyen, a adus, la rândul ei, mulțumiri organizatorilor 
și participanților și a oferite daruri și dulciuri, clericilor și tuturor 
credincioșilor, din partea Autoguvernării Românești Locale, având 
în vedere că acum nu se pot organiza agape comune.

Biserica românească de zid, din Bichișceaba, este închinată 
Sfântului Ierarh Nicolae și a fost construită în 1822, peste doi ani 
urmând să își sărbătorească bicentenarul, cu ajutorul lui Dumne-
zeu.
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Slujire arhierească la catedrala din Giula,  
în Duminica dinaintea Nașterii Domnului

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului (20 decembrie 2020), 
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Epi-
scopală din Giula, unde a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească, îm-
preună cu soborul Catedralei, format din Părintele Paroh Teodor 
Marc, Consilierul Economic al Episcopiei, Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial și Arhidiaconul Emanuel 
Văduva, pregătindu-se, astfel, prin rugăciune și Sfânta Liturghie, 
pentru a întâmpina așa cum se cuvine Nașterea Domnului.

La slujbă au participat credincioși români din oraș, de diferite 
vârste, dar și cadre didactice de la Școala Generală și Liceul Româ-
nesc din Giula.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a adus slavă și mulțumire Bu-
nului Dumnezeu, Care și în acest an dificil și diferit al pandemiei, 
ne-a învrednicit pe toți să ajungem în aceste zile binecuvântate, ce 
ne pregătesc pentru primenirea sufletelor și primirea în ele a Dum-
nezeiescului Prunc Iisus Hristos, Darul cel mai mare a lui Dumne-
zeu Tatăl, oferit la tot neamul omenesc. Prin genealogia Mântuito-
rului, sau cartea Neamului lui Iisus Hristos, cum este numită ea în 
pericopa evanghelică duminicală, ni se înfățișează istoria mântuirii 

oamenilor, prin intermediul poporului ales a lui Dumnezeu și mai 
ales a Sfintei Fecioare Maria, care Îl primește în ființa ei, în chip 
supranatural și printr-o minune, pe Domnul și Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, Care este Fiul Tatălui Ceresc și Care îi unește pe oa-
meni cu Dumnezeu. Această unire, între Dumnezeu și om, consti-
tuie esența lucrării de mântuire, ce se răsfrânge asupra lumii întregi 
și mai ales, a oamenilor de bunăvoință, care cred în Dumnezeu și 
nu îi întorc spatele, dobândind astfel lumina călăuzirii în această 
viață, pace și liniște sufletească, sănătate pentru suflet și trup și nă-
dejdea dobândirii vieții veșnice, după care însetează orice om.

Apoi, Ierarhul i-a împărtășit cu Sfintele Taine pe copii și pe 
credincioșii care s-au pregătit pentru aceasta, iar la final a citit 
rugăciunea pentru alungarea acestei noi boli molipsitoare, după 
rânduiala din toate bisericile Patriarhiei Române, din țară și din 
străinătate. De asemenea, a fost anunțat programul pentru zilele 
de Praznic ce vor urma, având în vedere că vineri va Sărbătoarea 
Nașterii Domnului.
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