
 
 

 
CRUCEA ŞI ÎNVIEREA NOASTRĂ  

CEA DE TOATE ZILELE* 

                 + SERAFIM, Arhiepiscop şi Mitropolit 

 
Învierea Domnului, sărbătorită astăzi cu 

bucurie negrăită de întreaga creştinătate, a încununat 

viaţa pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 

cu biruinţa asupra morţii, „duşmanul cel din urmă” (I 

Cor. 15, 26) şi cel mai înfricoşător al omului. După 33 

de ani petrecuţi pe pământ împreună cu oamenii, ale 

căror păcate şi dureri le-a luat asupra Sa, Mântuitorul 

primeşte de bună voie 

moartea cea mai 

ruşinoasă şi 

chinuitoare pentru a-i 

elibera pe oameni şi de 

cel din urmă duşman al 

lor, care este moartea. 

Gândul la moarte este  

înfricoşător, mai cu 

seamă pentru cei ce au 

puţină credinţă sau nu 

sunt angajaţi cu tot 

sufletul în credinţă. 

Moartea produce frică, 

pentru că nu aparţine 

naturii omului, care a 

fost creat pentru viaţă 

şi nu pentru moarte. Ştim că oamenii au devenit 

muritori datorită păcatului. Dacă Adam şi Eva n-ar fi 

păcătuit prin gustarea din pomul oprit, ar fi rămas 

nemuritori, în starea de nevinovăţie în care i-a creat 

Dumnezeu. Astfel umanitatea întreagă n-ar fi cunoscut 

păcatul şi răutatea, n-ar fi cunoscut moartea, ci doar 

iubirea care uneşte pe om cu Dumnezeu şi cu semenii 

săi. Totuşi primii oameni au păcătuit şi după ei au 

păcătuit toţi oamenii până astăzi şi de aceea moartea a 

intrat în viaţa noastră a pământenilor. Când vorbim de 

moarte, ne gândim - în general - la moartea trupului, 

care are loc la sfârşitul vieţii pe pământ. Puţini sunt 

aceia care se gândesc şi la moartea sufletului, care se 

produce când omul se îndepărtează de Dumnezeu, nu 

se mai roagă şi nu mai ţine legătura cu Biserica, nu 

mai iubeşte dezinteresat, ci se preocupă doar de 

lucrurile lumii acesteia de care se foloseşte în mod 

pătimaş pentru a-şi satisface plăcerile egoiste.   

Prin învierea Sa, Mântuitorul a eliberat pe 

oameni atât de moartea sufletească, cât şi de moartea 

trupească. Totuşi, noi nu ne dăm seama cu adevărat şi 

nu trăim eliberarea de moarte, decât în măsura în care 

ne unim cu Mântuitorul Hristos, prin rugăciune şi 

împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui, prin care 

devenim treptat una cu El, adică buni ca şi El, iertători 

ca şi El, iubitori de semeni ca şi El. Până nu devenim 

una cu Hristos, moartea mai lucrează încă în noi sub 

diferite forme: 

încercări, neputinţe, 

boli, sufleteşti şi 

trupeşti, insuccese, 

lipsă de curaj în lupta 

cu greutăţile vieţii etc., 

toate acestea fiind 

consecinţe ale 

păcatului. Dar şi 

învierea este prezentă 

în viaţa noastră de 

fiecare dată când ne 

rugăm cu credinţă şi cu 

smerenie, când postim, 

când participăm cu 

evlavie la Sf. Liturghie 

şi ne împărtăşim cu 

Trupul şi Sângele Domnului, când facem bine 

semenilor noştri. În toate aceste acte de credinţă este 

prezent Mântuitorul Hristos cu darul Învierii Sale care 

ne înnoieşte viaţa, ne dă „viaţă din belşug”. „Eu am 

venit ca (lumea) să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug”, 

zice Domnul (Ioan 10, 10). Aceasta înseamnă că omul 

credincios nu-şi pierde niciodată curajul în lupta cu 

ispitele şi greutăţile de zi cu zi, nici nădejdea că în cele 

din urmă va birui, cu ajutorul lui Dumnezeu. „În lume 

necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi, eu am biruit lumea” 

(Ioan 16, 33), ne încurajează Mântuitorul, în orice 

dificultate ne-am afla. Şi tot El ne încredinţează că 

„toate sunt cu putinţă celui ce crede” (Marcu 9, 23). 
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 Din păcate, noi toţi avem puţină credinţă, dar 

să nu ne descurajăm, ci să strigăm ca şi tatăl copilului 

cu duh mut din Evanghelie: „Cred, Doamne! Ajută 

necredinţei mele” (Marcu 9, 24)!  

 Viaţa nici unuia dintre noi nu este uşoară; toţi 

ne confruntăm, zi de zi, cu o mulţime de probleme şi 

necazuri: în familie, în relaţiile cu semenii noştri, la 

locul de muncă, peste tot. Este adevărat că unele 

necazuri care vin asupra noastră nu le putem evita, 

orice am face. Totuşi de multe ori, noi înşine ne creăm 

probleme pentru că suntem prea pretenţioşi, că nu 

avem răbdare şi ne angajăm uşor la ceartă, că suntem 

egoişti şi vrem să se facă totul după placul nostru etc. 

Câte necazuri şi neplăceri din viaţa noastră n-ar putea 

fi evitate dacă am fi mai smeriţi, dacă ne-am ruga mai 

mult, dacă ne-am lăsa mai mult în voia lui Dumnezeu, 

„care toate le lucrează spre binele celor ce-l iubesc pe 

El”! (Romani 8, 28). Puterea credinţei se arată tocmai 

în stăpânirea de sine şi păstrarea calmului în orice 

situaţie ne-am afla, în răbdarea necazurilor, în 

mulţumirea cu puţinul pe care-l avem, în iubirea celor 

ce ne fac rău. Apoi să fim convinşi că suferim în 

măsura în care şi păcătuim. Orice suferinţă este 

consecinţa unui păcat sau a unor păcate pe care le-am 

săvârşit, de curând sau mai demult. Există o balanţă 

divină care răsplăteşte fiecăruia după faptele sale. De 

aceea Sf. Apostol Pavel zice: „Nu vă amăgiţi: 

Dumnezeu nu se lasă batjocorit; căci ceea ce va 

semăna omul, aceea va şi secera” (Galateni 6, 7). 

Dacă ne-am lupta mai mult cu păcatele noastre de zi cu 

zi, devenite obiceiuri rele, dacă ne-am gândi mai mult 

la Dumnezeu şi L-am chema în ajutor, am primi de la 

El curaj şi  pace în suflet şi, astfel, viaţa ni s-ar uşura. 

De aceea vă pun la inimă rugăciunea şi vă îndemn să 

vă rugaţi în toată vremea şi în tot locul: acasă, pe 

drum, la lucru şi, mai ales, la biserică, unde rugăciunea 

este mai profundă şi ne uneşte şi mai mult cu 

Dumnezeu de la Care primim „toată darea cea bună şi 

tot darul desăvârşit” (Iacov 1, 17). Pe lângă 

rugăciunile tradiţionale, pe care le găsiţi în orice carte 

de rugăciuni, rostiţi din inimă rugăciuni scurte ca: 

„Rugăciunea lui Iisus”: „Doamne, Iisuse Hristoase, 

Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”! 

sau „Doamne, ajută-mă”!, „Doamne, apără-mă”!, 

„Doamne, luminează-mă”! etc. Să ne obişnuim cu 

astfel de rugăciuni scurte, repetate mereu, pentru că ele 

ne aduc mare ajutor. Şi să-i învăţăm şi pe copiii noştri 

să se roage astfel. Rugăciunea este deci salvarea 

noastră din orice nevoie, din orice încercare. 

Rugăciunea ne salvează şi de moarte! Când nu ne mai 

rugăm, suntem deja morţi sufleteşte. Atunci nu mai 

avem nici o apărare, nici un ajutor şi vom fi biruiţi de 

ispite şi de necazuri.  

Biserica noastră ne cheamă prin glasul 

Întâistătătorului ei, Părintele Patriarh Daniel, ca anul 

acesta să conştientizăm şi mai mult importanţa pentru 

viaţa noastră de creştini ortodocşi Taina Spovedaniei şi 

Taina Sfintei Împărtăşanii, două Sfinte Taine fără de 

care nu există mântuire. Nimeni nu se poate mântui 

dacă nu-şi mărturiseşte păcatele înaintea preotului 

duhovnic pentru ca să primească iertare de la 

Dumnezeu. După învierea Sa, Mântuitorul S-a arătat 

Apostolilor şi a suflat asupra lor, zicând: „Luaţi Duh 

Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi 

cărora le veţi ţine ţinute vor fi” (Ioan 20, 23). Puterea 

iertării păcatelor în Taina Spovedaniei este cel mai 

mare dar făcut de Dumnezeu oamenilor. Dacă n-ar fi 

acest dar, am muri toţi în păcatele noastre, fără nicio 

nădejde de mântuire.  De asemenea, nimeni nu se 

mântuieşte dacă nu se  împărtăşeşte cu Trupul şi 

Sângele Domnului, după cum Însuşi Hristos Domnul 

spune: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi 

mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, 

nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu 

şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia 

în ziua de apoi” (Ioan 6, 53-54). Sfânta Împărtăşanie 

este pentru noi creştinii hrana cea adevărată, hrana care 

ne face una cu Hristos: „Trupul Meu este adevărată 

mâncare şi sângele Meu adevărată băutură. Cel ce 

mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru 

Mine şi Eu întru el” (Ioan 6, 55-56). Aşadar 

spovedindu-ne şi împărtăşindu-ne cât mai des, trăim cu 

Hristos Domnul  şi suntem apăraţi de El. Moartea nu 

va mai avea nici o putere asupra noastră şi vom birui 

mult mai uşor încercările vieţii. Iar moartea trupească 

se va transforma în Paşti, adică în trecere (pasaj) la 

viaţa fără de sfârşit. 

După cum ştiţi, în ultima vreme numărul 

românilor ortodocşi din Germania, Austria şi 

Luxemburg, ţări care ţin de Arhiepiscopia noastră, a 

crescut mereu. Noi preoţii suntem datori să venim în 

întâmpinarea tuturor. Dar pentru a înmulţi locurile de 

slujire, avem nevoie de colaborarea credincioşilor care 

trăiesc în oraşele unde nu există o parohie românească. 

Nu ezitaţi deci să vă adresaţi Centrului eparhial din 

Nürnberg şi să cereţi înfiinţarea de noi parohii. Noi ne 

vom strădui să găsim preoţi şi biserici unde să putem 

sluji. O problemă permanentă a noastră, a românilor 

ortodocşi, este aceea a procurării sau construirii de 

biserici proprii, după exemplul celorlalţi ortodocşi din 

aceste ţări. De aceea vă pun la inimă să ajutaţi pe 

Precucernicii Preoţi care se ostenesc pentru acest mare 

şi sfânt ideal. Să nu-i uităm nici pe părinţii şi fraţii 

noştri care au rămas în ţară şi să-i ajutăm fiecare după 

puteri. Orice ajutor trimis în România este de mare 

folos şi Dumnezeu ne va răsplăti după inima cu care 

facem binele. 

Punându-vă la inimă aceste cuvinte de 

învăţătură cu nădejdea că veţi lua aminte la ele şi veţi 

încerca să le urmaţi în viaţa de zi ci zi, Vă 

binecuvântez pe toţi în numele Domnului: pe copii şi 

pe părinţi, pe tineri şi pe cei mai puţin tineri şi mă rog  

Mântuitorului Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, să vă 

dea sănătate, înţelegere în familie, înţelepciune şi spor 

în tot lucrul bun. 

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui 

Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie 

cu voi toţi”!                  
                                            * Din Pastorala Sf. Pasti 2014 
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CINSTIREA SFINTELOR ICOANE, PRIN 

RUGĂCIUNE ŞI FAPTĂ BUNĂ* 

 

Sinodul de la Constantinopol din anul 843 

reafirmă adevărul de credință definit de Sinodul al VII-

lea Ecumenic privind comunicarea dintre icoană şi 

persoana reprezentată pe ea, precum și 

diferența între adorare – care se cuvine numai lui 

Dumnezeu – şi venerare – care se cuvine sfinților și 

sfintelor icoane: „Căci dacă sfinții vor fi văzuți mai des 

zugrăviți pe icoane, cu atât mai vii vor fi în fața celor, 

care îi privesc, reînviindu-se memoria și dorul de 

prototipul lor, le vor săruta și le vor acorda închinarea 

cuvenită, dar nu adorare deplină, care după credința 

noastră se cuvine numai firii Dumnezeiești, ci li se va 

da cinstea numai în felul după cum se cinstește chipul 

cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, sfintele 

Evanghelii, și celelalte obiecte sfinte, aducându-li-se 

tămâie și lumânări, precum era obiceiul cucernic la cei 

din vechime. Căci cinstea dată icoanei trece asupra 

prototipului ei și cel ce se închină 

icoanei se închină persoanei 

zugrăvite pe ea. În felul acesta se 

va întări învățătura Sfinților noștri 

Părinți, adică predania Bisericii 

universale, care de la o margine a 

lumii până la cealaltă a primit 

Evanghelia". (Fragment din 

Hotărârea Sinodului al VII-lea 

Ecumenic, cf. Nicodim Milaș, 

Canoanele Bisericii Ortodoxe, vol. 

I, partea I, Arad, Tipografia 

Diecezană, 1930, p. 39-40.) 

Biruinţa Ortodoxiei din 

primul mileniu creștin asupra 

ereziilor este pildă de urmat în 

lupta noastră pentru biruința 

asupra ereziilor și rătăcirilor din 

timpul nostru. 

Restabilirea cultului 

sfintelor icoane a fost posibilă 

deoarece Hristos, Capul Bisericii 

(cf. Coloseni 1, 18), călăuzește și 

ocrotește în permanență pe cei care sunt 

dreptcredincioși, după cum Însuşi mărturiseşte: „iată, 

Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul 

veacului" (Matei 28, 20). Biserica lui Hristos „pe care 

a câștigat-o cu însuși Sângele Său" (Fapte 20, 28) este 

Trupul Său tainic, El fiind chipul sau icoana Tatălui, 

după cuvântul marelui Apostol al neamurilor: „Acesta 

este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi 

născut decât toată făptura" (Coloseni 1, 15). 

Aşadar, temeiul icoanei și al cinstirii acesteia este 

Însuşi Dumnezeu Fiul. 

Citim în Sfânta Scriptură că omul a fost creat 

de Dumnezeu după chipul Său (cf. Facerea 1, 27), 

adică Fiul este chipul lui Dumnezeu, iar omul a fost 

creat după chipul Său....  

Prin Întruparea Sa, Fiul lui Dumnezeu care 

conţine în sine, din veșnicie, şi taina Jertfei de pe 

Cruce, întru deplină ascultare, Fiul lui Dumnezeu 

reface icoana-chip al lui Dumnezeu din om, și 

dăruiește omului harul înfierii și al asemănării lui cu 

Dumnezeu. Cei ce au făcut roditor în ei acest har 

sunt Sfinții Bisericii. De aceea, când cinstim pe Sfinți 

cinstim harul lui Dumnezeu lucrător în Sfinții Lui, 

potrivit cuvintelor Psalmistului: „Minunat este 

Dumnezeu întru sfinții Lui" (Psalmul 67, 36). 

Așadar, argumentul principal în 

favoarea pictării și cinstirii sfintelor icoane îl constituie 

însăși Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Celor care 

susțin că cinstirea Sfintelor icoane ar fi o încălcare a 

poruncii a doua din Decalog, le răspundem că poporul 

evreu a fost oprit să facă icoane din cauza înclinării 

sale frecvente spre idolatrie, dar mai ales pentru faptul 

că, până atunci, Fiul lui Dumnezeu nu luase chip 

omenesc, adică nu S-a întrupat. Totuși, chiar și în 

Vechiul Testament Dumnezeu i-a poruncit lui Moise 

să alcătuiască chipuri de heruvimi, care vor străjui 

chivotul Legii şi catapeteasma cortului, necesare 

desfășurării cultului divin (cf. Ieșirea 25, 18-22; 36, 5; 

37, 7-9). 

În lupta noastră pentru 

mântuire îi avem rugători și 

mijlocitori pe Maica Domnului, pe 

Sfinţii îngeri, pe toți Sfinții 

prooroci, apostoli, evangheliști, 

mucenici, mărturisitori, cuvioși, 

împărați și domnitori evlavioși sau 

simpli credincioși care au trăit în 

sfințenie. Cinstindu-i după 

vrednicie și plecându-ne genunchii 

înaintea sfintelor lor icoane, ne 

întărim în faţa ispitelor care, mai 

ales în perioada Postului Mare, vin 

asupra noastră. În acest sens, îi 

avem ca modele şi pe Sfinții 40 de 

Mucenici din Sevastia Armeniei, 

cinstiţi în această zi (9 martie), 

care au îndurat chinurile și 

moartea, pentru a păstra neîntinată 

icoana lui Dumnezeu din ei, prin 

mărturisirea credinței ortodoxe. 

De asemenea, îi avem ca exemple 

şi pe Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu 

cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și 

sfetnicul Ianache, pe care Biserica Ortodoxă Română îi 

sărbătorește, anul acesta, în chip solemn, cu prilejul 

împlinirii a 300 de ani de la moartea lor mucenicească, 

petrecută la Constantinopol în ziua de 15 august anul 

1714. 

Pentru credincioșii dreptmăritori, în biserică și 

în casele lor, sfintele icoane nu constituie doar o 

mărturie a ceea ce semnifică arta creștină, ci au, în 

primul rând, un rol sacru sau sfânt, de mijlocire sau 

întărire a credincioșilor în comuniunea lor de 

rugăciune cu Dumnezeu și cu Sfinții reprezentați în 

icoane. 

Suntem datori a cinsti sfintele icoane, pentru 

că ele ni-L readuc pe Dumnezeu aproape, în suflet, ne 

ajută să fim contemporani cu evenimente importante 

din istoria mântuirii neamului omenesc, să refacem 
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legătura spirituală cu Maica Domnului și cu sfinții, 

prin care Dumnezeu lucrează în chip minunat (cf. 

Psalmul 67, 36) și ne cheamă la împărtășirea cu Sfânta 

Euharistie ca arvună a ospățului din Împărăția 

cerurilor...  

Suntem datori a cinsti sfintele icoane, atât prin 

închinăciune și sărutarea lor, cât și prin iubirea arătată 

semenilor noștri, în a căror ființă stă ascunsă icoana 

sau chipul lui Hristos. În acest sens, suntem chemaţi să 

fim iubitori de oameni prin fapta concretă a 

milosteniei, ca expresie a credinței lucrătoare prin 

iubire (cf. Galateni 5, 6) şi să ne dedicăm viaţa slujirii 

semenilor aflați în suferințe, necazuri și nevoi, așa cum 

au făcut sfinţii Bisericii noastre, care au desăvârșit 

chipul lui Dumnezeu în ei, ajungând la asemănarea cu 

Dumnezeu Cel milostiv (cf. Luca 6, 36), prin 

ajutorarea aproapelui, prin credință și viață curată. 

* Din PASTORALA SFÂNTULUI SINOD LA DUMINICA 

ORTODOXIEI, semnată de Preşedintele Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române, † D a n i e l  Arhiepiscopul 

Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul 

tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române şi de toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române. 

 

CHRISTUS IST ALLES* 

Altvater PORPHIRIOS +  1991 

 

Wenn Christus in den 

Menschen kommt, wenn Er in 

unsere Seele kommt, wird die 

Seele anders. Dann lebt sie überall 

, sie lebt in den Sternen, in der 

geistigen Welt, im Unendlichen, 

im All… 

Das Leben ohne Christus 

ist nicht Leben... Wenn du nicht in 

allen denen Werken und Gedanken 

Christus vor Augen hast, bist du 

ohne Christus. 

Er ist unser Freund, Er ist 

unser Bruder, Er ist jedwelches 

Gute und Söhne. Er ist Alles. 

Doch Er ist auch unser Freund und 

Er ruft es laut: ,,Ihr seid meine 

Freunde, Menschenskinder! 

Begreift ihr es nicht?  Wir sind 

Brüder... Menschenskinder. Ich 

bin nicht... Ich halte nicht die 

Hölle in der Hand. Ich drohe euch 

nicht, Ich liebe euch. Ich will, dass 

ihr euch mit Mir zusammen des Lebens erfreut." 

Verstehst du? 

 So ist es mit Christus. Da ist keine 

Niedergeschlagenheit, keine Melancholie, keine 

Verschlossenheit, in welcher der Mensch gequält wird 

von allerlei Gedanken und von Betrübnissen, die ihn 

zu verschiedenen Zeiten verletzt haben in seinem 

Leben. 

Christus ist neues Leben. Wie kann ich es 

ausdrücken? Christus ist Alles. Er ist die Freude. Er ist 

das Leben. Er ist das Licht. Das wahre Licht, das 

bewirkt. dass der Mensch sich freut, dass er fliegt, dass 

er alles sieht, alle sieht, Mitleid fühlt mit allen, alle bei 

sich haben will. alle bei Christus. 

Christus ist Alles. Er ist die Quelle des Lebens, 

das höchste Ziel aller Sehnsüchte. 

Fern von Christus aber ist Traurigkeit, Trauer, 

Bedrückung, Gereiztheit, Spannung, Erinnerung an die 

Wunden, die das Leben geschlagen hat, an die 

Zwänge, die bangen Stunden. All das erleben wir, 

wenn wir fern sind von Christus. Wir wandern umher, 

gehen  hierhin, dorthin, finden nichts, stehen 

nirgendwo still. Doch wenn wir Christus finden, und 

sei es auch in einer Höhle, dann bleiben wir dort und 

wollen nicht weggehen, aus Furcht, Christus zu 

verlieren. Lest und ihr werdet sehen. Die Asketen, die 

Christus kannten, sie wollten ihre Höhlen nicht 

verlassen... Sie wollten dort bleiben, wo sie Christi 

Gegenwart fühlten. Christus ist Alles. Christus ist die 

Quelle des Lebens, der Freude. 

Doch auch den Satan gibt es, die Hölle gibt es, 

den Tod gibt es. All dies gibt es. gibt es wirklich. Es ist 

die andere Seite, das Böse, die Finsternis, all das 

gehört zur Finsternis. Der Mensch Christi muss 

Christus lieben, und wenn er Christus liebt, wird er 

befreit vom Teufel, von der Hölle. vom Tod. 

Die Beziehung zu Christus ist Liebe, ist 

göttlicher Eros, Gottbegeisterung, Sehnsucht nach dem 

Göttlichen. Christus ist Alles. Er 

ist unser Geliebter, Er ist unsere 

Flamme. Die Liebe zu Christus ist 

eine unauflösbare Liebe. Aus ihr 

entspringt die Freude. 

Die Freude ist Christus 

selbst. Sie ist eine Freude, die aus 

dir einen  anderen Menschen 

macht. Sie ist eine geistige 

Narrheit, jedoch in Christus. Sie 

macht dich trunken wie der 

unvermischte Wein, jener geistige 

Wein. Wie David sagt: Mit Öl hast 

Du mein Haupt gesalbt, und Dein 

Kelch macht mich trunken wie 

starker Wein (Ps 22,5). 

Eines sei unser Ziel - die 

Liebe zu Christus, zur Kirche, zum  

Nächsten. Die Liebe, die 

Anbetung Gottes, die Sehnsucht, 

das Einswerden mit Christus und 

mit der Kirche ist das Paradies auf 

Erden.  

Die Liebe zu Christus ist auch die Liebe zum 

Nächsten, zu allen, selbst zu den Feinden. Der Christ 

leidet Schmerzen für alle. Er will, dass alle gerettet 

werden, dass alle das Reich Gottes kosten. Das ist 

Christentum.  

Lasst uns Christus lieben allen um 

seinetwillen. Niemals um unsretwillen. Er möge uns 

hinstellen, wo Er will. Er möge uns geben, was Er will. 

Lieben wir Ihn nicht um Seiner Gaben willen, geben, 

was Er will. 
* Altväter der Gegenwart, Chania, Kreta 2007, S. 367-369 
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SFÂNTA TAINĂ A SPOVEDANIEI  SAU 

MĂRTURISIREA PĂCATELOR 

Pr. Nicolae DURA 

 

Biserica ordodoxă – drept măritoare –  în 

continuarea lucrării mântuitoare a Domnului Hristos, 

potrivit poruncii Sale, slujeşte strădaniile omului spre 

dobândirea împărăţiei lui Dumnezeu. Cele şapte Sfinte 

Taine sunt mijloacele sigure şi căile scurte de 

apropiere de Dumnezeu, de dobândire a energiei sau a 

harului dumnezeiesc mântuitor. Spovedania şi Maslu, 

au fost numite şi Taine ale însănătoşirii omului.  

Sfânta Taină a Pocăinţei  sau a Spovedaniei 

este Taina în care Dumnezeu iartă – prin puterea 

Duhului Sfânt – păcatele făcute după Botez, creştinilor 

care se căiesc sincer şi le mărturisesc în faţa preotului 

duhovnic. Aceasta însemană întoarcerea de la viaţa 

păcătoasă spre o viaţă sfântă, trăită potrivit 

dumnezeieştii Evanghelii.  

Mântuitorul Hristos a promis Sfinţilor Săi 

Apostoli această taină când le-a spus: „Oricâte veţi 

lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi 

dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer" (Matei 

18,18). Instituirea trebuinţei de confesare a omului 

drept Taină dumnezeiască a avut loc după înviere când 

Domnul a zis Apostolilor şi urmaşilor lor legitimi 

preoţii şi episcopii: „Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta 

păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi 

ţinute“ (Ioan 20,23).    

Spovedania sau pocăinţa este necesară pentru 

că: ea a fost poruncită de Mântuitorul. „Pocăiţi-vă şi 

credeţi în Evanghelie" (Marcu l,l5) şi prin ea se 

însănătoşează sau se spală suflelele de apăsarea 

păcatelor. Orice om care săvârşeşte păcate îşi adună în 

suflet povara şi balastrul mustrărilor conştiinţei. Când 

omul se pocăieşte, prin mărturisirea păcatelor, se 

întoarce la Dumnezeu, se uşurează de greutatea 

păcatelor, mustrarea conştiinţei încetează şi păcatele se 

şterg, se iartă. Regele şi profetul David, cât timp şi-a 

ascuns păcatul în suflet, i se mistuiau oasele şi seca 

vlaga trupului din pricina mustrărilor. Dar după ce şi-a 

mărturisit păcatul, a primit iertarea şi descărcarea 

sufletului de greutatea care-l apăsa (Ps. 31, 5-6). 

Credinciosul îşi mărturseşte păcatele în Taina 

Spovedaniei, înaintea icoanei împărăteşti a 

Mântuitorului Hristos – ca Judecător şi a preotului 

duhovnic – ca slujitor al Domnului, cu căinţă, părere 

de rău şi cu hotărârea de a se îndrepta. 

Din partea celui ce se mărturiseşte i se cere: 

- căinţă adâncă şi părerea de rău pentru păcatele făcute; 

- mărturisirea tuturor păcatelor făcute, căci scrie Sf. 

Apostol: „Dacă mărturisim păcatele. El (Dumnezeu) 

este credincios şi drept,  ca să ne ierte păcatele şi să 

ne curăţească de orice nedreptate" (1 Ioan l, 9), 

păcatele mărturisite apasă viaţa creştină; 

-  hotărârea de a se îndrepta şi 

-  împlinirea canonului, adică a sfatului dat de preotul 

duhovnic la spovedanie. 

Pentru dezlegarea de păcate la spovedanie sunt 

absolut necesare cele patru condiţii enumerate. 

Această Taină dumnezeiească este necesară 

pentru sporul nostru duhovnicesc, pentru realizarea 

mântuirii noastre: ,,Mă îndoiesc că s-ar putea mântui 

cineva fără spovedanie" (Sf. Ioan Scărarul). 

Mărtunsirea înseamnă schimabrea vieţii păcătoase cu o 

viaţă virtuoasă, este părăsire a păcatelor şi săvârşirea 

faptelor celor bune.  

Precum trupul nostru are nevoie de spălare şi 

curăţire, tot astfel şi sufletul trebuie să fie purificat prin 

dumnezeieasca Taină a Spovedaniei, a Pocăinţei. 

Purificarea sau curăţirea sufletului este o trebuinţă 

fundamenlală a făpturii umane. Omul are nevoie de 

consfătuire, de a comunica cu altul situaţia şi starea sa 

sufletească, de a se confesa. Într-un cuvânt înţelept  se 

exprimă: ,,Un necaz spus şi altuia se înjumătăţeşte, iar 

o bucurie spusă se dublează. Cu cât mai mult când 

aceasta se face în dumnezeieasca Taină a Mărturisirii.  

În viaţa crestinilor s-a practicat regula 

generală: ,,Creştinii să se spovedească în cele patru 

mari posturi de peste an, sau dacă nu se poate, cel 

puţin o dată pe an, în postul Paştilor". Taina 

Mărturisirii trebuie traită ca un adevarat ,,al doilea 

Botez” şi nu ca ,,bilet de voie pentru primirea 

Împărtăşaniei” (Al. Schmemann). Iar Sf. Ioan Gură de 

Aur spunea, în acest sens, că cel mai bun timp pentru 

mărturisire este momentul când sufletul simte dorinţa 

şi trebuinţa de a se curăţi. În mod ideal este de dorit ca 

de mai multe ori pe an creştinii să se spovedească şi să 

se împărtăşească de darurile Sfintei Spovedanii. Şi 

Înaltpreasfinţitul nostru Mitropolit Serafim recomandă 

stăruitor primirea mai deasă a Sfintei Împărtăşanii, 

dacă nu au fost săvârşite păcate de moarte. 

Toţi oamenii au nevoie de a se mărturisi, 

fiindcă toţi oamenii săvârşesc păcate şi toţi avem 

trebuinţă de curăţire; ,,Dacă zicem că păcat nu avem, 

ne amăgim pe noi înşine şi  adevărul nu este în noi ". 

(1 Ioan l, 8). 

Păcatele se mărturisesc înaintea episcopului 

sau a preotului duhovnic, pentru că au primit această 
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putere: ,,Oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi 

dezlegate şi în cer" (Matei 18,17). Secretul sau 

păstrarea celor spuse este absolut sigură. Nu există nici 

o excepţie, nici o situaţie în care păcatele să poată fi 

divulgate. ,,Ai auzit preotule cuvântul, să moară odată 

cu tine!” grăieşte cuvântul divin. 

Mărturisirea sinceră şi deplină a păcatelor în 

Taina Spovedaniei aduce iertarea păcatelor, deci 

împăcarea cu Dumnezeu, primirea harului şi liniştirea 

conştiinţei. Sfânta Taină a Pocăinţei uşurează pe 

credincios de povara păcatelor, ne ţine trează 

conştiinţa şi ne întăreşte mereu spiritul, ne dă 

posibilitatea să primim Sf Taină a Împărtăşaniei. 

Preotul duhovnic dezleagă păcatele oamenilor 

nu cu puterea sa, ci în virtutea puterii pe care a primit-

o de la Dumnezeu prin taina Hirotoniei (sfinţirea întru 

preot), aşa precum ne mărturisesc lămurit cuvintele din 

formula de dezlegare de la spovedanie: ,,Domnul, 

Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu 

puterea şi cu îndurările iubirii Sale de oameni să te 

ierte pe tine robul lui Dumnezeu (....) şi să-ţi ierte 

toate păcatele tale. Iar eu nevrednicul preot şi 

duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert şi te 

dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui şi al 

Fiului şi al Sfântului Duh. Amin” . 

 

POVAŢUIRI PRACTICE 

 

,,Cine îşi ascunde păcatele lui nu propăşeşte, 

iar cel  ce le mărturiseşte şi se lasă de ele, va fi miluit” 

(Pildele lui Solomon 28, l3).  

Credincioşii creştini ortodocşi se mărturisesc, 

pentru că această practică se păstrează de la 

Mântuitorul Hristos şi s-a practicat din zorii 

Creştinismului: ,,Şi mulţi dintre cei ce crezuseră (în 

Efes) veneau ca să se mărturisească şi să spună 

faptele lor" (F. Ap. 19,19). 

Marele stareţ şi părinte duhovnicesc Macarie 

de la Mănăstirea Optina, folosindu-se de povăţuiriile şi 

experienţa Sfinţilor Părinţi, îndruma pe credincioşi şi 

preoţii duhovnici: 

l. Nu trebuie să repeţi păcatele mărturisite la 

spovedaniile anterioare.  

2. Nu trebuie să vorbeşti despre alte persoane cu care 

ai păcătuit, ci trebuie să te opreşti la tine însuţi. 

3. Păcatele trebuie mărturisite în general şi nu în toate 

amănuntele lor. 

4. Mărturisirea păcalelor nu se face rece şi împietrit, ci 

cu căinţă şi părere de rău. 

5. Cele mai grele păcate sau sursa tuturor celorlalte 

sunt: neiubirea faţă de Dumnezeu, ura faţă de 

aproapele, necredinţa în cuvântul divin şi mândria sau 

slava deşartă. 

Credinciosul se pregăteşte pentru spovedanie 

prin rugăciuni şi examinarea constiinţei. În cercetarea 

sau analizarea stării lăuntrice proprii, credinciosul se 

orientează după cărţile de rugăciuni sau ghiduri pentru 

spovedanie, unde sunt redate cele l0 porunci 

dumnezeieşti (decalogul), păcatele împotriva Duhului 

Sfânt, cele strigătoare la cer, păcatele de căpetenie, 

cele 9 porunci bisericeşti, ca şi faptele milei trupeşti şi 

sufleteşti. 

Părintele Arsenie Boca îndemna: „Să vă 

spovediţi şi să vă împărtăşiţi. Să aveţi o clipă în care 

să vă împăcaţi cu Dumnezeu. Să folosiţi clipa întâlnirii 

cu Hristos ca pe o rază de soare care vă luminează 

viaţa, că El este Calea, Adevărul şi Viaţa”. 

Pentru frumuseţea şi profunzimea idelilor 

biblice redăm un fragment dintr-o Rugăciune înainte 

de Sf. Mărturisire:,,Ascultă-mă, Domnul meu şi 

Ziditorul meu, ascultă-mă iaraşi pe mine, păcătosul şi 

nevrednicul robul Tău, că de multe ori Ţi-am făgăduit 

să-mi schimb viaţa mea cea rea şi nicidecum nu am 

schimbat-o. Greşit-am, Doamne, greşit-am şi cunosc 

greşelile mele şi îmi pare rău că le-am făcut, şi mi-e 

ruşine să vin înaintea feţei Tale, ieşind, de atâtea ori 

din cuvântul meu şi nepărăsindu-mă de păcatele 

mele... Stăpânul meu mult milostiv, şi cad cu multă 

îndrăzneală la picioarele Tale, de vreme ce văd că 

pentru păcatele mele ai primit înjositoarea moarte pe 

cruce şi chemi pe păcătoşi prin Scripturile Tale către 

Tine să strigi cu gura Ta: Pe cel ce vine la Mine, nu-l 

voi scoate afară. Drept aceea, Doamne, primeşte-mă 

şi pe mine nevrednicul şi-mi iartă toate păcatele şi-mi 

dă harul Tău şi binecuvântarea Ta, pentru mare şi 

nemăsurata milostivirea Ta. Că eu sunt foarte căit; 

căci am greşit înaintea Ta şi am mâniat bunătatea Ta 

cu cuvântul, cu lucrul şi cu gândul, cu voie şi fără de 

voie”...  

,,Rogu-Te Doamne, luminează-mi mintea, 

deschide-mi inima şi buzele mele, să spun numai 

adevărul şi să-mi mărturisesc toate păcatele mele... 

Ajută-mi, Doamne, ca să fac această adevărată 

mărturisire... Dumnezeule, Duhule Sfinte, 

mângâietorul şi Dătătorule de viaţă, vino şi la mine 

păcătosul, curăţeşte-mă cu Darurile Tale cele bogate, 

întăreşte-mă în tot binele şi ajută-mă să mă mântuiesc 

şi să redobândesc fericirea, în Împărăţia Ta cea 

Cerească, începând de aici de pe pământ...” 

,,Cea mai mare greşală este să nu fi conştient 

de niciuna” (Carlyle). 

,,Niciodată să nu crezi, că poţi tăinui o faptă 

ruşinoasă, chiar dacă o vei putea ascunde de alţii, nu se 

va şterge din cugetul tău” (Isocrate) 

 

SFÂNTUL ŞI MARELE SINOD AL BISERICII 

ORTODOXE 

 

Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe s-au reunit 

în Sinaxă la Constantinopol, şedinţa desfăşurându-se 

de joi dimineaţă, 6 martie, până sâmbătă seara, 8 

martie, la biserica Sfântul  Mare Mucenic Gheorghe 

din cartierul Fanar al Constantinopolului (Istanbul).  

Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe 

se va reuni în anul 2016 în preajma Sărbătorii 

Rusaliilor şi se va ţine la Constantinopol în celebra şi 

Sfânta Biserică a Sfintei Irina unde a avut loc cel de-al 

doilea Sinod Ecumenic (din anul 381). 

„Desigur că pentru întreaga Ortodoxie şi cu 

rezonanţe pentru întreaga creştinătate înseamnă un 

moment istoric deosebit pentru că e adevărat sunt mai 
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multe interpretări în legătură cu definiţia Sfântului şi 

Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Mai întâi, este 

vorba de faptul că după 1100 de ani un Sinod cu o 

astfel de autoritate va avea loc curând. S-a instituit 

Comitetul pregătitor care se va reuni în septembrie 

anul acesta şi potrivit regulamentului de desfăşurare a 

procesului de pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod 

conferinţa presinodală din primăvara anului viitor va 

stabili cu precizie şi ultimele teme care trebuie 

revizuite şi care au fost stabilite cu mulţi ani în urmă 

de către conferinţele presinodale pregătitoare“, a 

declarat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, 

Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal 

Duminică, 9 martie a avut loc concelebrarea 

Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe care reprezintă 

expresia unităţii canonice şi bineînţeles de slujire în 

Biserica Ortodoxă aşa încât mesajul care a fost aprobat 

va fi transmis către întreaga lume prin mass-media şi a 

fost citit  la Sfânta Liturghie de către Sanctitatea Sa 

Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului. Să dăm 

slavă lui Dumnezeu pentru acest eveniment istoric 

deosebit şi cu toţii avem îndatorirea să ne rugăm 

pentru buna reuşită a acestui Sinod al Bisericii 

Ortodoxe şi în acelaşi timp să contribuim la o pregătire 

eficace şi care să dea roade pentru Biserică. Se va da 

impuls misiunii Bisericii în societatea de astăzi şi toate 

etapele de pregătire vor ilustra prin studii teologice 

corespunzătoare şi prin dezbateri cu privire la natura şi 

scopul unui Sinod Panortodox pentru vremea noastră 

aşa încât să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să aducem 

contribuţia noastră la buna reuşită a acestui Sinod 

Panortodox de importanţă majoră pentru viaţa Bisericii 

în lumea contemporană. 

Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost 

condusă de către Preafericitul Părinte Daniel şi a mai 

făcut parte Înaltpreasfinţiţii Părinţi Nifon, al 

Târgoviştei şi Iosif al Europei Occidentale şi 

Preacucernicul Părinte Michael Tiţa, consilier 

patriarhal. 
http://basilica.ro/stiri/sfantul-si-marele-sinod-al-bisericii-

ortodoxe-se-va-reuni-in-anul-2016_15114.html (9.03.2014) 

 

DIE ERSTE ORTHODOXE PRIESTERWEIHE 

IN DER SANKT ANTON KIRCHE. 

 

Am 9. März der erste Sonntag während der 

Fastenzeit wurde die erste orthodoxe Priesterweihe in 

der Sankt Anton Kirche durchgeführt. Seine Eminenz 

Dr. Serafim JOANTA, Erzbischof von Deutschland, 

Österreich und Luxenburg hat den Diakon Razvan 

Florin GASCA als Priester für die Rumänische 

Orthodoxe Gemeinde aus Wiener Neustadt geweiht. 

Der Dechant Martin RUPPRECHT hat die schönen 

Grüßen von Seiner Eminenz Kardinal Dr. Christoph 

SCHÖNBORN übermittelt. Am Ende der Liturgie hat 

eine außerordentliche Vollversammlung der 

Kirchengemeinde stattgefunden, in der die Übergabe 

der Antonkirche beschlossen wurde. Die etwa 300 

anwesende Kirchenmitglieder haben einstimmig die 

Übergabe dieser Kirche angenommen. 

 

BUCURIA ORTODOXIEI LA VIENA 

 

În Duminica Ortodoxiei, Înalt Preasfinţitul 

Părinte Serafim, Mitropolit al Germaniei, Europei 

Centrale şi de Nord a săvârşit Sf. Liturghie, în prezenţa 

a numeroşi credincioşi, la Biserica Sf. Antonie din 

Viena. Din sobor au făcut parte pr. dr. Nicolae Dura, 

pr. dr. Răzvan Ionescu (Paris), pr. dr. Ioan Moga, diac. 

Dumitru Dura (Nürnberg) după cum ne-a precizat     

Pr. Emanuel Nutu, Pr. slujitor la biserica ortodoxă din 

Viena. 

În cadrul Sf. Liturghii, a fost hirotonit întru 

preot diaconul Razvan-Florin Gască, pictor iconar, 

absolvent al Facultăţii de teologie ortodoxă din Iaşi şi 

deţinător al unei diplome de master in teologia icoanei 

de la Institutul St. Serge din Paris. Noul preot se va 

ocupa de pastoraţia comunitatii aflate sub ocrotirea Sf. 

Cuv. Paraschiva din Wiener Neustadt  şi a filiei St. 

Pölten. 

Momentul sărbătoresc a fost dublat de unul 

istoric: după Sf. Liturghie, în prezenţa Inalt Preasfintiei 

Sale, a fost ţinută Adunarea Parohială a Parohiei 

Ortodoxe Române din Viena, convocată pentru a 

decide proiectul de cumpărare a Bisericii Sf. Antonie 

(biserică romano-catolică în stil neoromanic datând de 

la sf. sec. XIX) de la Arhidieceza romano-catolică 

vieneză. În această biserică se săvârşesc deja din luna 

decembrie slujbe ortodoxe pentru credincioşii români. 

După prezentarea punctelor centrale din viitorul 

contract de catre pr. paroh Nicolae Dura, numeroşii 

membrii prezenţi au votat în unanimitate pentru 

cumpărarea bisericii, ştiind că efortul pentru a strânge 

suma necesară va fi răsplătit cu un dar pentru 

generaţiile viitoare. Parintele Mitropolit Serafim a 

mulţumit preotului catolic Martin Rupprecht pentru 

toată strădania depusă în a facilita acest act, oferindu-i 

în dar, din partea credincioşilor români care 

frecventează slujbele ortodoxe la Biserica Sf. Antonie 
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şi a preotului slujitor aici, Ioan Moga, o icoană 

bizantină cu Sf. Antonie cel Mare. La rândul său, pr. 

Rupprecht a transmis salutări din partea cardinalului 

Christoph Schönborn şi şi-a manifestat bucuria pentru 

acest moment cu mare încărcătură simbolică şi 

ecumenică. Totodată IPS Serafim a anunţat că biserica 

Sf. Antonie se va afla, ca al doilea hram,  sub ocrotirea 

Sf. Andrei Şaguna, cel care a avut, prin strădania sa 

pastorală şi  cărturărească, un rol decisiv pentru ca 

ortodoxia românească să fie cunoscută şi apreciată încă 

de acum 150 de ani de către Curtea Imperială din 

Viena.  Astfel, aceasta Biesrică devine al treilea loc 

sfant de inchinare pentru romanii ortodocsi din Viena, 

alaturi de Capela  istorica din Löwelstrasse 8 si 

Biserica Sf. Apostol Andrei din Simmeringer 

Hauptstrasse 161. 

În dupa-amiaza zilei de duminica, Ierarhul s-a 

aflat mai intai in mijlocul credinciosilor ortodocsi 

romani din filia  Oberpullendorf, care se afla la 100 de 

Km de Viena, unde a savarsit slujba Vecerniei  si i-a 

incurajat pe cei prezenti sa tina cu sfintenie credinta 

ortodoxa ce trebuie traita si transmisa  copiilor, iar 

apoi a savarsit Taina Sf. Maslu in comunitatea din 

Wiener Neustadt in prezenta a peste 100 de 

credinciosi. Aici a tinut cuvant de invatatura si apoi l-a 

instalat ca preot al acestei comunitati pe Pr. Razvan-

Florin Gască. Seara duhovniceasca s-a incheiat cu o 

agapa la care au participat toti cei prezenti. 

Pentru romanii ortodocsi din Viena si ziua de 

luni a fost o zi a bucuiei duhovnicesti  pentru ca la 

Biserica Sf. Ap. Andrei a fost savarsita Taina Sf. 

Maslu de catre Parintele Mitropolit Serafim. La sfarsit 

cei peste 300 de credinciosi prezenti au primit cuvant 

de invatatura, in cadrul caruia, Inalt Preasfintitul 

Parinte Mitropolit a vorbit despre importanta Tainei 

Spovedaniei si Impartasaniei. La final, cei prezenti au 

avut posibilitatea de a pune si intrebari referitoate la 

aceasta tema si de a dailoga cu Parintele Mitropolit. 

În ziua de marţi, 11 martie 2014, Inalt 

Preasfintia Sa, MItropolitul Serafim a participat la 

şedinţa bianuală a Conferinţei Episcopilor Ortodocşi 

din Austria, unde s-au luat în discuţie multiple 

chestiuni privind colaborarea interortodoxă, precum : 

dezvoltarea învăţământului religios în şcoli (în prezent 

în Austria predau în jur 90 de profesori religia 

ortodoxă în şcoli, de la clasa zero până la bacalaureat), 

coordonarea pastoraţiei în închisori şi spitale, 

aprobarea programei pentru viitorul program de master 

pentru pedagogie religioasă ortodoxă de la 

Universitatea Viena, precum şi organizarea celei de-a 

treia Întâlniri Panortodoxe a Tinerilor din Austria. 
http://basilica.ro/stiri/bucuria-ortodoxiei-la-viena-

_15202.html (12.03.2014) 

 
 

MONSIGNORE LEOPOLD STRANDL IST FÜR 

DEN HIMMEL GEBOREN 

 
Am Donnerstag, 6. Februar 2014, ist 

Monsignore Leopold Strandl nach schwerer  Krankheit 

verstorben. Viele Jahre lang war er den Menschen in 

Simmering als Priester, 

Beichtvater und Begleiter 

bekannt und durch seine 

Lebensfreude, 

Freundlichkeit und wegen 

seiner liebenswerten Art 

und seines 

beeindruckenden 

Glaubenszeugnisses 

beliebt. Am Samstag, 15. 

Februar 2014 wurde 

Leopold Strandl begraben.    

Msgr. Leopold Strandl wurde am 25. April 

1927 in Wien geboren. Nach der Volks- und 

Hauptschule ermöglichte ihm die Maturaschule den 

Zugang zum Theologiestudium an der Universität 

Wien. 1956 wurde er zum Priester geweiht. Die 

ehrfürchtige Feier der Eucharistie blieb für Msgr. 

Strandl immer ein zentrales Anliegen. Nach seiner 

Priesterweihe war er Kaplan in Großrußbach und 

Dekanatsjugendseelsorger. Ab 1965 war er drei Jahre 

Kaplan in Alt-Simmering und zugleich Religionslehrer 

in Volks- und Hauptschulen. Der Umgang mit jungen 

Menschen prägte sein ganzes Leben. Seine Freizeit 

verbrachte er mit den Pfadfindern, von denen er auch 

einige hohe Auszeichnungen erhielt, wie den Silbernen 

Steinbock. Von der Diözese wurden ihm für seine 

Jugendarbeit die Titel Erzbischöflicher Geistlicher Rat 

und Konsistorialrat verliehen.  

Jahrzehntelang brachte er mit den Pfadfindern 

das Friedenslicht aus Betlehem in unser Land. Msgr. 

Strandl war sehr stolz auf seinen Namen Leopold und 

auch darauf, Österreicher zu sein. 1990 bekam er das 

Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik 

Österreich. Ein Jahr später wurde ihm der Titel 

Monsignore verliehen.  

Seine Liebe zur Muttergottes drückte er durch 

seine Mitgliedschaft im Mariazeller Prozessionsverein 

aus. Jahrzehntelang feierte Msgr. Strandl mit den 

Schwestern der schmerzhaften Mutter fast täglich 

Eucharistie. 

Die letzten 24 Jahre lebte er für die Ökumene, 

insbesonders für den Aufbau der rumänisch-

orthodoxen Kirche in Simmering. Jahrzehntelange 

Freundschaften mit orthodoxen Geistlichen prägten 

seine letzten Jahre. Er wurde vom rumänisch-

orthodoxen Patriarchen mit dem Stephanus Magnus-

Orden ausgezeichnet. Eine tiefe Freundschaft verband 

ihn mit Bischofsvikar Nicolae Dura von der 

rumänisch-orthodoxen Kirche. Manchmal schien es, 

dass er in der rumänisch-orthodoxen Kirche mehr 

zuhause war als in seiner römisch-katholischen Kirche. 

Auf die Frage, ob er nicht orthodoxer Priester werden 

wolle, antwortete er: „Nein, denn nur als katholischer 

Priester kann ich mit der orthodoxen Kirche 

Ökumene sichtbar leben.“ 
 Mit den Liedern der Schubertmesse gestaltete 

er gerne feierliche Gottesdienste. Sein fast 58-jähriges 

priesterliches Dasein erfüllte ihn mit Freude und 
Dankbarkeit. Möge er nun erleben, was er im 
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Eröffnungslied der Schubertmesse so oft aus tiefstem 

Herzen gesungen hat:  

1. Wohin soll ich mich wenden, 

wenn Gram und Schmerz mich drücken? 

Wem künd' ich mein Entzücken, wenn freudig pocht 

mein Herz? 

(Zu dir, zu dir, o Vater, komm' ich in Freud' und 

Leiden, 

Du sendest ja die Freuden, Du heilest jeden Schmerz.) 

2.(Ach, wenn ich dich nicht hätte, was wär' mir 

Erd' und Himmel? 

Ein Bannort jede Stätte, ich selbst in Zufalls 

Hand.) 

Du bist's, der meinen Wegen ein sich'res Ziel 

verleihet, 

und Erd' und Himmel weihet zu süßem 

Heimatland. 

Das Begräbnis von Monsignore Leopold 

Strandl fand am Samstag, 15. Februar 2014, um 10.00 

Uhr in der Luegerkirche am Zentralfriedhof statt. 

Kardinal Christoph Schönborn feierte den 

Auferstehungsgottesdienst mit der Gemeinde. In seiner 

Predigt erinnerte der Kardinal besonders an die 

ökumenische verbundenheit, die Leopold Strandl mit 

den Ostkirchen pflegte. Anschließend wurde der 

Verstorbene in der Priesterbegräbnisstätte der 

Erzdiözese Wien begraben.  
http://www.altsimmering.at/articles/2014/02/11/a137/ 

 

 
TINERI DE CARE NE BUCURĂM 

Ovidiu Ioan 

 

„Întoarce-te la casa ta şi spune cât 

a făcut Dumnezeu pentru tine". Şi 

a plecat, propovăduind în toată 

cetatea cât a făcut Iisus pentru 

el.” 

Urmând îndemnul 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos 

voiesc şi eu a povesti cât a făcut 

Dumnezeu pentru mine.  În primul rând vreau să îi 

mulţumesc bunului Dumnezeu că exist. „Mâinile Tale 

m-au făcut şi m-au zidit“ 

Stau şi realizez că nu este un lucru uşor a 

povesti toate câte a făcut Iisus pentru mine. Sunt aşa de 

multe că de ar trebui să exprim viaţa mea într-un 

cuvânt ar fi interjecţia: „wow”. Un wow ca semn de 

admiraţie pentru surprizele pe care mi le-a făcut Iisus. 

Aşa că vă voi povesti o mică parte din 

minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cu mine. 

Întâmplările pe care le voi povesti fac parte din 

perioada mea de student la Facultatea de Economie din 

Viena (Wirtschaftsuniversität Wien). Mai exact este 

vorba despre examenul de intrarea la ultima 

specializare de care aveam nevoie să o închei pentru a 

finaliza totodată şi studiul. 

După care în semestrul următor a avut loc 

întâmplarea aceasta poate cea mai spectaculoasă din 

studiul meu. Pentru a treia oară am încercat să intru la 

specializarea numită “Produktionsmanagement”. 

Examenele acestea aveau loc doar o singură dată pe 

semestru. Am încercat două semestre la rând şi din 

nefericire nu reuşisem. Aşadar iată mă aflasem în 

situaţia de a încerca pentru a treia oară de a intra la 

această foarte dorită specializare, în mediu încercau în 

jur de 150 de studenţi  să obţină unul din cele 45 de 

locuri. Deci concurenţa era foarte mare. După ce mă 

pregătisem ca de obicei pentru examen, m-a apucat o 

stare de îndoială, de neîncredere, îmi veneau gânduri 

pesimiste, mă gândeam oare ce mă fac dacă nu reuşesc 

nici de data aceasta, mai ales că practic trecusem toate 

examenele doar specializarea aceasta a mai ramas. 

Începusem să mă îndoiesc aşa tare încât parcă îmi 

venea să nici nu mai merg la examen, am fost cuprins 

de o deznădejde  foarte mare. Îmi ziceam Doamne am 

încercat de doua ori până acum şi nu am reuşit. Dar 

ajutorul lui Dumnezeu a venit în  Duminica înaintea 

examenului: predica despre Pescuirea minunată şi 

parcă simţeam că Dumnezeu îmi adresa mie cuvintele: 

„Mână mai la adânc” şi parcă  înţelegeam enorm  de 

bine starea lui Petru care zicea „Îvăţătorule, toata 

noaptea ne-am trudit şi n'am prins nimic; dar dupa 

vorba Ta voi arunca mrejele". Aşa şi eu, îi ziceam în 

sinea mea: Doamne, dar am încercat de doua ori cât 

am putut eu şi nu am reuşit dar fiindcă Tu zici voi 

merge şi voi încerca. 

Sosise şi ziua examenului eram destul de 

emoţionat, am primit foaia cu subiectele şi spre 

mirarea mea la primul exerciţiu trebuie să calculăm 

printre altele şi cu câte ore trebuie să vină Părintele 

Paulus la Biserică să îi spovedească pe membrii 

parohiei înainte de săvârşirea slujbei Sfintei Învierii a 

Domnului. Mi-am zis WOW aşa exerciţiu la facultatea 

de economie die Viena, cât de mare e probabilitatea să 

se întâmple asta. Mi-am zis în mintea mea wow, super 

e clar un semn  de la Dumnezeu să am încredere că va 

fi bine. Am rezolvat repede exerciţiul acela, am trecut 

la următorul şi tot aşa până când expirase timpul şi nu 

reuşisem totul, câteva exerciţii au rămas 

nerezolvate.(După aceea am aflat că de fapt nici unul 

dintre studenţi nu a reuşit să rezolve toate exerciţiile.) 

Dacă la început eram plin de încredere acum nu mai 

eram, începusem iar să mă îndoiesc.  

Doua zile mai tarziu aflasem si rezultatul, 

eram pe locul 54 imi lipseau 1,5 puncte ca sa fiu 

printre primii 45. Eram foarte dezamăgit, credeam că 

am fost amăgit, înşelat. Aşa că mi-am zis că trebuie să 

mă duc poate e un semn că trebuie să merg şi de data 

aceasta la contestaţi. Şi am mers de la serviciu, am 

ajuns acolo mai repede fiindcă vroiam să fiu primul, în 

timp ce aşteptasem pe hol mă rugasem la Domnul să 

mă ajute să accept eşecul dacă nu am reuşit dar şi să îi 

lumineze pe cei care au corectat lucrarea. Când am 

ajuns să mă uit împreună cu domnişoara care se 

ocupase de contestaţii ne-am dat seama că ei uitaseră 

să se uite peste un exerciţiu şi au uitat să îmi acorde 3 

puncte, iar cu cele trei puncte nu mai eram pe locul 54 

ci pe locul 26 aşa că reuşisem prin mila Lui Dumnezeu 

să fiu printre primii 45. Starea pe care o simţisem 

acum era ca cea a lui Petru după pescuirea minunata: 

„Şi văzând Simon Petru, a căzut la genunchii lui Iisus, 
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zicând: „Ieşi de la mine Doamne, că sunt om 

păcătos...".                     

Într-adevăr mi-am simţit poate mai mult ca 

niciodata starea de pacătoşenie  dar şi bunătatea Lui 

Dumnezeu. Dupa aceea am urmat cursurile de 

specializare pe care le-am încheiat cu rezultate bune. 

În faţa acestei lucrări a Lui Dumnezeu nu-mi rămâne 

decât să zic: Slavă Ţie Doamne, Slava Ţie pentru toate.  

 

Alexandru CABA  

Am 29 de ani și sunt 

absolvent al Universității de 

Economie din Viena 

(Wirtschaftsuniversität Wien). 

Doresc să îi mulțumesc părintelui 

Nicolae Dura pentru că mi-a oferit 

ocazia să împărtășesc din 

experiențele mele cu sistemul 

educațional din Austria cu dumneavoastră. 

Am urmat gimnaziul la București, continuând 

apoi clasa a 9-a de liceu la Colegiul Tudor Vianu. La 

vârsta de 15 ani, m-am stabilit în Austria, împreună cu 

familia. În continuare am urmat cursurile la 

Bundesrealgymnasium din Braunau, Oberösterreich. 

Limba germană am învățat-o mai ales la școală, 

comunicând cu profesorii și colegii, cât și la orele de 

limba germană urmate in particular. 

Am terminat liceul în anul 2003 cu Matura. În 

continuare, am ales să studiez la Universitatea de 

Economie din Viena, Facultatea de Științe Economice 

Internaționale. Viața de student a însemnat o 

schimbare în viața mea, deoarece a trebuit să mă 

obișnuiesc cu un alt mod de predare decât în școală, 

precum și cu anonimitatea de la Wirtschaftuniversität 

Wien, cea mai mare universitate cu profil economic 

din Europa. Cu trecerea anilor, m-am obișnuit cu noile 

cerințe ale mediului universitar. În timpul studiului, m-

am specializat pe comerț exterior și întreprinderi mici 

și mijlocii. În anul 2009, am terminat facultatea și am 

ales apoi să continui studiile. Pentru a deveni 

Steuerberater, am urmat specializări de contabilitate, 

marketing și legislație fiscală. După absolvirea 

facultății, am început să lucrez într-o cancelarie de 

consultanță fiscală (Steuerberatung), unde mă aflu și in 

prezent. 

A fost o experiență foarte interesantă să cunosc 

sistemul educațional din două țări, respectiv țara mea 

natală România și țara de domiciliu Austria. 

Bineînțeles că mersul la școală și la facultate în altă 

țară presupune și dificultăți. Aceste dificultăți țin mai 

ales de învățatul în altă limbă decât cea maternă, de o 

mentalitate diferită în Austria față de cea din România, 

precum și de cerințele înalte la o facultate precum 

Wirtschaftsuniversität Wien. Sunt bucuros că am reușit 
să depășesc aceste dificultăți și să termin facultatea la 

Viena.  

Îi încurajez cu această ocazie pe toți tinerii 

români care învață la școală sau la facultate în Austria. 

Credeți în voi înșivă, fiți perseverenți și cu ajutorul lui 

Dumnezeu veți reuși în tot ce vă propuneți!   
 

PELERINI ÎN ŢARA SFÂNTÃ 

  Ovidiu HAIDUC 

  

 La începutul anului 2014 am avut marea 

binecuvântare de a  participa alături de enoriași ai 

parohiei în pelerinajul organizat în Ţara Sfântă (Israel) 

și în Iordania, însoţiţi fiind de Pr. Emanuel Nuţu. 

 Atmosfera pe întreaga durată a pelerinajului a 

fost una placută, de familie crestină, pelerinii 

dovedindu-se persoane foarte răbdătoare și 

îngăduitoare unii cu altii. Pe întreaga perioadă a 

pelerinajului, pășind pe urmele Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos, a Maicii Sale și a ucenicilor, am avut 

bucuria de a simţi că suntem mai aproape de 

Dumnezeu. Am trăit sentimentul de a fi noi însine mici 

ucenici ai Lui, în special în momentul popasurilor, 

când Parintele Emanuel ne citea și ne tâlcuia din 

Sfânta Evanghelie, reusind să ne actualizeze mesajul ei 

si să ne facă să ajungem la o înţelegere cât mai 

profundă a Cuvantului. Un moment care mi-a ramas în 

suflet a avut loc pe muntele Fericirilor, loc în care    

ne-am strans în jurul părintelui ascultând cu mare 

bucurie citirea Evangheliei după Matei (cap. 5-7). 

 O mare trăire duhovnicească a avut loc în 

Biserica Nasterii Domnului, loc în care am cântat și 

ne-am rugat împreună chiar acolo (în pesteră)  unde a 

fost născut Mântuitorul nostru. Am sesizat cu mare 

bucurie cum energia acestui loc ne-a încălzit inimile și 

ne-a daruit o bucurie care se putea vedea pe feţele 

noastre, în special în lumina care se vedea strălucind 

foarte puternic în ochii nostri. Este o trăire care foarte 

greu poate fi descrisă prin cuvinte. Este un moment 

care te copleșește și te lasă fără cuvinte, singurul lucru 

pe care mai reușești sa-l faci este să plângi, să plângi 

de bucurie și să-I dai slavă Dumnezeu pentru marea Sa 

bunătatea. Este un moment pe care doresti să-l păstrezi 

pe vesnicie, îţi doresti să ramai acolo pentru totdeauna, 

nu îţi amintesti de nimic, în acel moment, nu mai simţi 

nici foame, nici sete ci doar o stare de pace, împlinire 

și mulţumire sufletească. Cred ca a fost primul 

moment în care toţi ne-am simţit mai apropiaţi ca 

niciodată până atunci. 

 Locurile care au urmat nu au reusit decât să 

confirme că experienţa trăită nu era o închipuire sau o 

nălucire. Desi programul a fost destul de solicitant, 

datorită locurilor sfinte care ne încărcau, ne alimentau 

cu energia pozitivă a Domnului am reusit să făcem faţă 

și să ne îndeplinim toate obiectivele. 

 Am vizitat și orasul Petra în Iordania, și chiar 

dacă  acest loc aparţine mai degrabă  istoriei,  culturii 

în general și nu credinţei, pot să spun că privind la 

frumuseţea locurilor nu poţi decât să fii cu gândul la 

Dumnezeu și să te minunezi de întreaga Sa creaţie. 

Fiind în drum spre întoarcerea în Ţara Sfântă am 

poposit și în Biserica Sfantul Gheorghe de la Madaba 

unde este adapostită o Icoana a Maicii Domnului 

realizată în chip miraculos, aceasta având o a treia 

mână a Maici Domnului, nepictată de mână 

omenească. Biserica conţine de altfel și niște 

mozaicuri de foarte mare valoare și frumuseţe. Am 

avut ocazia să ne stingem setea din izvorul Sfântului 
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Prooroc Moise și să urcam pe muntele Nebo unde 

acesta, privind Tara Făgăduinţei, a trecut la Domnul. 

 O foarte mare binecuvântare a fost și 

scufundarea în râul Iordan, unde am avut bucuria de a 

cânta împreună Troparul Botezului Domnului. Am 

reusit să înţelegem și mai bine Pilda samarineanului 

milostiv în orașul Ierihon, unde s-a oficiat și slujba 

parastasului pentru pomenirea celor adormiţi într-u 

Domnul (Pr. Vasile, Petru, Maria, Maria). Pe parcursul 

pelerinajului am trăit și fericirea de a ne închina 

moaștelor sfântului nostru Ioan Iacob de la Hozeva și 

de a citi în întregime Acatistul Sfântului. 

 Mormântul Sfântului și Dreptului Lazăr cel 

înviat a patra zi din morti va ramâne în inimile noastre 

ca un alt loc unde Iisus Hristos a biruit într-un mod 

foarte categoric moartea. Iar lucrul acesta noi l-am 

putut simţi. Aceasta se datorează foarte mult și faptului 

că pe toată perioada pelerinajului, pelerinii au trăit   

într-o continuă rugaciune. Începeam dimineţile cu 

rugaciuni, în timpul zilei citeam acatiste ale mai multor 

sfinţi și a Mântuitorului. De asemenea, nu am incheiat 

ziua fară a-I mulţumi Domnului și a rosti împreună 

rugaciunile de seară.  

 Punctul culminant al Pelerinajului a fost 

parcurgerea Drumului Crucii pe timp de  noapte, 

încălziţi în special de căldura rugăciunilor, a cântărilor 

și călăuziti de  lumina lumânărilor. Urcând Drumul 

Crucii, cuvintele  Condacelor și Icoaselor Acatistului 

Mântuitorului Iisus Hristos ne-au pătruns și mai adânc 

în suflet. Privegherea la Sfântul Mormânt din Biserica 

Învierii, culminând cu împărtăsirea tuturor pelerinilor 

în cadrul Sf. Liturghii de la miezul nopţii, a reprezentat 

apogeul experienţei noastre duhovnicești. 

 Iar pe când eram mai mulţumiţi și împăcaţi 

sufleteste ca niciodata și  credeam că nimic nu poate să 

depăsească starea de care pe deplin ne bucuram, 

Domnul nostru Iisus Hristos a rânduit ca ultima zi și 

ultimul loc la care am  ajuns să ne ofere încă o 

deosebită binecuvântare duhovniceasca nu doar nouă 

ci întregului popor român. Mai exact, prin mijlocirea 

Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruinţă, în Biserica 

Sfântului, unde pe langă bucuria de a ne închina la 

Sfintele Sale moaște și la Sfântul sau Mormânt am 

avut și bucuria de a fi martori la un episod frumos de 

împăcare și unire în Duh și Adevăr între Patriarhia 

Ierusalimului și a României. Ca semn văzut al acestui 

eveniment a fost faptul ca părintele nostru Emanuel a 

fost așteptat în Biserica de către părintele grec cu un 

epitrahil, ceea ce de ani de zile era imposibil pentru 

preoţii sau ierarhii români. 

 

LANGE NACHT DER KIRCHEN 

 

Rumänisch-orthodoxe Andreas-Kirche, 18:00 - 

22:30 Uhr 

• Akathistos an unseren Herrn Jesus Christus, 

18:00 - 18:45 Uhr 

Ein Hymnus, der den Personen der Dreieinigkeit 

gewidmet ist. Das Wort leitet sich daraus ab, dass die 

Gläubigen, während des Hymnus gesungen wird, 

stehen sollen. Der Hymnus wird in deutscher Sprache 

gesungen. 

• "Ein Tor des Himmels", 18:45 - 19:15 Uhr 

Besichtigung der Freskomalerei von Vasile Lefter in 

der Kirche Erklärungen zu den Malereien. 

• Die Bibel in der Kirche, 19:30 - 20:45 Uhr 

Vortrag von BV Dr. Nicolae Dura + über die 

Bedeutung der Bibel in der Kirche. Kooperation mit 

der Kirchlichen Pädagogoschen Hochschule in Wien. 

Ort: im Pfarrsaal 

• Orthodoxe Kirchenmusik, 20:45 – 22,30 Uhr 

In der besonderen Atmosphäre orthodoxer 

Kirchenmusik können Sie die Ikonen auf sich wirken 

lassen.  

http://www.langenachtderkirchen.at/wien/termin_konf/rumaen.-

orth./0/ 

Hristos a înviat din morţi! 

Cu moartea pe moarte călcând 

Şi celor din morminte 

Viaţă dăruindu-le. 

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm 

Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de 

păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi 

Sfânta Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu 

eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu 

ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii 

să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată 

a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. 

Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm 

Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu 

moartea pe moarte a călcat.                                                                

 

Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare! Paştile 

Domnului, Paştile! Că din moarte la viaţă şi de pe 

pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pre 

noi cei ce cântăm cântare de biruinţă! 

 

Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime, că 

slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum şi 

te bucură Sioane; iar tu curată Născătoare de 

Dumnezeu, veseleşte-te întru Învierea Celui 

născut al tău 
(Din Cântările Învierii) 

http://www.langenachtderkirchen.at/wien/termin_detail/38040/
http://www.langenachtderkirchen.at/wien/termin_detail/38041/
http://www.langenachtderkirchen.at/wien/termin_detail/38043/
http://www.langenachtderkirchen.at/wien/termin_detail/38044/


 
 

Chemări la Hristos – Rufe zu Christus 12 

 

DIN PROGRAMUL SFINTELOR SLUJBE  

Gottesdienstordnung der Rumänisch-

Orthodoxen Kirche  

in WIEN, 11. Simmeringer Hauptstr. 161 

 

14.04 până la 15.04 Spovedanie şi împărtăşanie 

(în spitale sau acasă)/Beichte und Kommunion 

(Krankenhäuser bzw. zu Hause) 

14.04 Lunea Patimilor 18,00 Denie la Capela 

15.04 Martea Patimilor 18,00 Denie la Capela 

16.04 Miercurea Patimilor  19,00 Denie  

17.04 Joia Mare/ Gründonnerstag 10,00 Sf. 

Liturghie / Hl. LITURGIE  

19,00 Denia celor 12 Evanghelii/ Die 12 

Passionsevangelien  

18.04 Vinerea Mare/ Karfreitag  11,00 

Ceasurile împărăteşti/ Stundengebet  

19,00 Prohodul Mântuitorului/ Grablegung Christi  

19.04 Sâmbăta cea Mare    

10,00 Sf. Liturghie la Capelă (1010, Löwelstrasse 

8/2) / Beichte und Kommunion  

19,00 Spovedanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,00 PROCESIUNEA DE PAŞTI/ 

OSTERPROZESSION, 

20.04 SF. PAŞTI / OSTERN 

10,00 Sf. Liturghie/ Hl. Liturgie 12,00 Vecernia 

Paştilor/ Ostervesper  

21.04 Sf. Paşti 10,00 Sf. Liturghie / Hl. Liturgie 

va sluji ÎPS. Mitropolit SERAFIM 
22.04 Sf. Paşti11,00 Acatistul Învierii/Akathistos 

der Auferstehung  

23.04 Sf. Gheorghe 10,00 Sf. Liturghie 

25.04 Izvorul Tămăduirii 10,00 Liturghie / Hl. 

Liturgie, 

18,00 Sf. Maslu 

 
Programul din Biserica Sf. Anton, 15. Pouthong. 16  

 

19.04, ora 23,00: Slujba Învierii şi Sf. Liturghie 

20.04, ora 11,00: Vecernia Învierii  
21.04, ora 9,30: Canonul Învierii şi Sf. Liturghie 

22.04, ora 9,00: Canonul Învierii  

23.04, ora 18.00: Acatistul Sf. M. Mc.Gheorghe 

25.04. ora 9.00: Sf. Liturghie şi Sfinţirea Apei 
 

pentru celelalte slujbe:  www.rumkirche.at. 

 

Preoţii slujitori, Cosiliul şi Comitetul Parohial Vă urează să petreceţi Sfintele Paşti  

cu bucurie duhovnicesc! 

                                 Hristos a înviat!                                               Adevărat a înviat! 
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