
 

GEBET  IM GEIST DER AUFERSTEHUNG 

CHRISTI 

Da wir Christi Auferstehung gesehen haben, 

lasst uns niederfallen vor dem heiligen Herrn Jesus, 

der allein ohne Sünde ist. Vor Deinem Kreuz, o 

Christus, fallen wir nieder und Deine heilige 

Auferstehung besingen und preisen wir. Denn Du bist 

unser Gott, außer Dir kennen wir keinen andern,  

Deinen Namen 

nennen wir. 

Kommt, all ihr 

Gläubigen, wir 

wollen niederfallen 

vor Christi heiliger 

Auferstehung. Denn 

siehe, durch das 

Kreuz kam Freude 

in alle Welt. Allzeit  

lobpreisen wir den 

Herrn und besingen 

Seine Auferstehung. 

Denn das Kreuz hat 

Er erduldet um 

unsertwillen und 

durch den Tod den 

Tod vernichtet.  

 

GÂNDUL BUN NE ÎNVIAZĂ ÎN FIECARE ZI* 

† Mitropolitul SERAFIM 

„Nu vă potriviţi cu acest veac, ci schimbaţi-vă prin 

înnoirea minţii” (Rom. 12,2) 

Dăm slavă şi mulţumire bunului Dumnezeu că 

ne-a învrednicit să ajungem în pace la marele Praznic 

al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. După ce ne-

am pregătit cu post şi cu rugăciune şi prin mărturisirea 

păcatelor în Taina Spovedaniei, ne bucurăm astăzi de 

Învierea Domnului prin care El a biruit moartea, 

„vrăjmaşul cel din urmă al omului” (I Cor. 15, 26), a 

dăruit oamenilor iertarea păcatelor şi le-a deschis 

tuturor calea către Împărăţia lui Dumnezeu. Învierea 

Domnului este adevărul suprem şi temelia credinţei 

noastre creştine. Căci „dacă Hristos n-a înviat, 

zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în 

păcatele voastre”, zice Sfântul Apostol Pavel (I Cor. 

15, 17). Noi credem cu tărie în Învierea Domnului 

care este şi învierea noastră zilnică din păcatele şi 

ispitele care ne împresoară, iar după moartea 

trupului, şi învierea noastră veşnică.  
În fiecare zi, prin greutăţile şi încercările prin 

care trecem, simţim cum elanul vieţii ni se 

împuţinează, ca şi când am muri parţial, dar simţim şi 

cum înviem imediat dacă ne rugăm lui Dumnezeu, 

adică biruim 

durerea şi necazul, 

iar viaţa ni se 

înnoieşte. Aceasta 

este minunea 

Învierii Domnului, 

care nu-i doar un 

fapt istoric petrecut 

acum 2000 de ani, 

ci o realitate 

permanentă, 

prezentă în viaţa 

noastră şi care ne 

salvează din 

necazuri şi suferinţe 

- oricât de grele ar fi 

acestea -  şi ne 

salvează şi din 

moarte, dacă ne silim să fim una cu Hristos. Puterea 

Învierii în viaţa noastră de toate zilele se arată în 

primul rând prin aceea că suntem curajoşi în lupta cu 

ispitele vieţii şi răbdători în necazuri şi greutăţi, până 

când, încetul cu încetul, le biruim cu totul.  

O cântare din această noapte sfântă a Învierii 

spune: „Astăzi toate s-au umplut de bucurie: şi cerul şi 

pământul şi cele dedesubt”. Sufletele noastre, cerul şi 

pământul şi toată zidirea lui Dumnezeu, toate sunt 

acum pline de bucuria Învierii, care rămâne în noi şi în 

lume atâta timp cât îl avem pe Hristos în inima noastră. 

Toată viaţa noastră, zi de zi şi ceas de ceas, poate fi 

un Paşte neîncetat dacă ne silim să-L purtăm pe 

Hristos viu în sufletele noastre, prin rugăciune. Iar 

semnul că Hristos cel Înviat este în sufletul nostru, 
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este tocmai bucuria şi pacea pe care le avem în noi 

şi pe care nimeni nu ni le poate lua. Sfântul Apostol 

Pavel se întreabă: „Cine ne va despărţi pe noi de 

dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau 

prigoana, sau foametea, sau primejdia, sau sabia”? Şi 

tot el răspunde: „Sunt încredinţat că nici moartea, nici 

viaţa…, şi nici o făptură nu va putea să ne despartă de 

dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, 

Domnul nostru” (Rom. 8, 35-39). Dacă ne lăsăm 

abătuţi şi întristaţi înseamnă că l-am uitat pe Hristos 

care trăieşte ascuns în noi de la Botez şi am devenit 

pradă gândurilor negative, de descurajare sau de 

deznădejde, strecurate în mintea şi sufletul nostru de 

cel rău. Aceste gânduri de la diavolul ne tulbură şi ne 

împovărează viaţa. De aceea nu trebuie să acceptăm 

nici un gând rău, ci numai gândurile bune şi curate 

care vin de la Dumnezeu. Să nu uităm că fiecare gând 

este încărcat de o energie pozitivă, dacă gândul este 

bun, sau negativă, dacă gândul este rău. Influenţa 

gândurilor asupra fiinţei noastre şi asupra semenilor 

noştri este deosebit de mare: gândurile bune ne 

înseninează viaţa, ne dau curaj şi răbdare în lupta cu 

greutăţile vieţii, pe când gândurile rele ne robesc şi ne 

pervertesc viaţa, ne tulbură şi ne chinuiesc permanent. 

Având mereu gânduri bune faţă de cei ce ne urăsc sau 

nu ne vor binele, îi vom câştiga, încetul cu încetul, de 

partea noastră, căci gândul bun, chiar neexprimat, îi 

influenţează în bine.  

Părinţii noştri duhovniceşti, care au avut o 

mare experienţă cu privire la influenţa gândurilor, ne 

învaţă să fim atenţi la fiecare gând care ne apare în 

minte şi să primim numai gândurile bune, pentru ca 

viaţa noastră fie mereu senină şi să avem pace şi 

bucurie în suflet. Părintele Tadei (+ 2003) de la 

mânăstirea Vitovniţa din Serbia, care toată viaţa sa i-a 

învăţat pe oameni să se păzească de gânduri rele, 

repeta mereu: „cum îţi sunt gândurile, aşa îţi este şi 

viaţa”. Acesta este şi titlul unei cărţi a lui tradusă şi în 

româneşte. Dacă te sileşti să ai mereu gânduri bune, 

vei fi un om bun şi fericit, iar dacă accepţi gânduri 

rele, vei fi un nemulţumit şi un nefericit!   

Toţi Părinţi duhovniceşti vorbesc şi despre un 

„război al gândurilor”, pe care-l cunoaştem fiecare, 

dacă suntem atenţi la mişcările minţii noastre. 

Văzduhul este plin de duhuri bune, dar şi de duhuri 

rele, care se prezintă la poarta minţii noastre ca să fie 

primite sub formă de gânduri. Omul credincios nu va 

lăsa nici un duh sau gând rău să intre în mintea sa, ci 

numai pe cele bune. Dacă lăsăm să intre în minte 

gânduri de necredinţă, de mânie şi de răzbunare, de 

mândrie, de lăcomie, de desfrânare, de critică şi de 

judecată a semenilor, de ceartă, de nemulţumire cu 

starea pe care o avem, de minciună, de frică şi de 

deznădejde, care sunt tot atâtea duhuri rele, vom fi 

uşor biruiţi de ele şi vom avea mult de suferit. Cât de 

nefericiţi pot fi bieţii oameni stăpâniţi de astfel de 

patimi care s-au înrădăcinat în ei, pornind tocmai de la 

gândurile rele pe care le-au acceptat şi cu care s-au 

obişnuit! Îmi sună până astăzi în urechi cuvintele 

Părintelui Cleopa (+ 2009) de la mânăstirea Sihăstria, 

care-i învăţa pe credincioşii adunaţi în masă în faţa 

chiliei lui: „Fiţi atenţi la gânduri şi nu lăsaţi să vă 

intre în minte şi în inimă decât gândurile bune. Dacă 

primiţi gânduri rele, acestea, cu timpul, vă vor chinui, 

de nu veţi mai ştiţi cum să vă scăpaţi de ele”. Şi zicea, 

mai departe, Părintele că „Sfinţii numesc gândurile 

rele „furnico-leu”, pentru că la început ele au puterea 

furnicii, dar după ce te obişnuieşti  cu ele, vor avea 

puterea leului”.  

O altă mare ispită care ne tulbură pacea şi 

bucuria sufletului este aceea a prea multelor griji pe 

care ni le facem. Viaţa nici unuia dintre noi nu este 

uşoară. Ne confruntăm zilnic cu tot felul de probleme, 

cărora trebuie să le facem faţă cheltuind multă energie 

sufletească. De multe ori ne simţim epuizaţi. De aceea 

trebuie să strigăm mereu după ajutorul lui Dumnezeu, 

Care ne ştie necazul şi suferinţa şi este singurul Care 

ne poate ajuta cu adevărat. Curajul şi elanul vieţii sunt 

energii divine care se înnoiesc şi se înmulţesc în noi 

atunci când ne rugăm acasă, la serviciu, pe drum şi în 

orice loc, dar mai cu seamă când mergem la biserică şi 

ne rugăm împreună cu semenii noştri. La biserică 

ascultăm şi Cuvântul lui Dumnezeu, care este plin de 

învăţături pentru viaţa noastră de zi cu zi. Între multe 

alte învăţături, Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă 

să nu ne împovărăm viaţa cu grija zilei de mâine, ci să 

punem toate grijile noastre înaintea lui Dumnezeu şi să 

ne încredinţăm întru totul purtării lui de grijă. Căci 

Dumnezeu poartă de grijă fiecărei făpturi, cu atât mai 

mult omului, creat după chipul şi asemănarea Sa. „Nu 

vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va 

îngriji de ale sa le. Ajunge zilei răutatea ei” (Matei 6, 

34). Aceasta nu înseamnă să nu ne facem, dacă este 

nevoie, planuri pentru ceea ce trebuie să facem în 

viitor. Dar orice plan şi orice gând de viitor le 

încredinţăm lui Dumnezeu şi-L rugăm ca El să le 

împlinească după voia Sa şi nu după cum vrem noi. 

Altfel gândul la viitor ne împovărează de prisos ziua 

prezentă. De aceea Părintele Tadei zice: „Omul este o 

făptură raţională, creată de Dumnezeu ca să poarte 

greutatea unei singure zile”. Deci să nu ne 

împovărăm ziua de astăzi cu grija zilei de mâine şi 

de viitor, căci vom cădea de prea multă povară.   
Sfântul Sinod al Bisericii noastre a declarat 

anul 2015 ca „an omagial al misiunii parohiei şi 

mânăstirii, azi” şi totodată ca „anul comemorativ al 

Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de 

suflete din eparhii”. Suntem deci chemaţi să ne 

angajăm cu toţii în misiunea parohiei de care 

aparţinem şi să contribuim fiecare la întărirea vieţii 

parohiale, ajutându-l pe părintele nostru duhovnicesc 

în lucrarea sa liturgică şi socială, de slujire a semenilor 

aflaţi în suferinţă sau în diferite lipsuri. Sfântul Ioan 

Gură de Aur vorbeşte aici de „Taina Altarului” şi de 

„Taina fratelui”, care nu pot fi despărţite. Slujim la 

Altar, dar slujim şi pe fraţii aflaţi în nevoinţă. Toţi 

credincioşii parohiei sunt misionari, în frunte cu 

preotul; toţi sunt chemaţi să-l propovăduiască pe 

Hristos prin viaţa lor de credinţă, de ascultare, de 

smerenie, de susţinere a parohiei în diferitele proiecte 

pe care le are. Parohia este o familie duhovnicească 

unită prin dragostea şi înţelegerea între membrii ei, 
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care se ajută întreolaltă şi ajută şi pe alţii. Un 

credincios bun este un misionar, începând cu familia 

sa, în care se străduieşte să ducă mereu de la Biserică 

Duhul lui Hristos, adică pacea şi buna înţelegere 

pentru ca să-i câştige pe toţi pentru Hristos. Mai cu 

seamă copiii aşteaptă exemplul bun al părinţilor, adică 

dragostea şi blândeţea lor, rugăciunea lor şi răbdarea în 

necazuri şi greutăţi. Nu putem să-i atragem pe copii la 

Hristos, nici pe cei maturi, decât prin blândeţea şi 

bunătatea noastră. Iar ca să fim blânzi şi buni, avem 

nevoie toţi - preoţi şi credincioşi - de multă rugăciune 

şi de multă nevoinţă duhovnicească. Pentru întărirea 

vieţii parohiale, vă pun la inimă să organizaţi ore de 

religie pentru copii, întâlniri cu tinerii, cu familiile, 

pelerinaje la mânăstirile din ţara noastră şi de la 

Locurile Sfinte. Între 4 şi 7 septembrie anul acesta va 

avea loc la Cluj o mare adunare a tinerilor ortodocși 

din Europa, la care m-aş bucura să participe cât mai 

mulţi tineri şi din Mitropolia noastră.  

Mulţumindu-vă tuturor pentru angajarea în 

viaţa de parohie şi pentru susţinerea proiectelor de 

construcţii şi înfrumuseţări de biserici, precum şi a 

proiectului „Burse pentru copii săraci din Moldova” 

şi dorindu-vă să petreceţi Sfintele Sărbători ale Învierii 

Domnului cu pace şi bucurie, chem binecuvântarea 

Domnului peste voi toţi, părinţi şi copii, tineri şi 

vârstnici şi vă asigur de rugăciunea mea stăruitoare 

către Hristos Domnul, cel înviat din morţi, a Căruia fie 

slava, cinstea şi închinăciunea în veci! 
*Pastorală la Sf. Paşti 2015 

DIE FREUDE DER AUFERSTEHUNG IN DER 

KIRCHE* 

Ist jemand fromm und gottesliebend, genieße 

er dieses gute und glanzvolle Fest. Ist jemand ein 

dankbarer Diener, komme er froh in die Freude seines 

Herrn. Hat jemand die Fastenzeit gehalten, genieße er 

jetzt den Denar. Hat einer von der ersten Stunde an 

gearbeitet, empfange er heute den gerechten Lohn. 

Kam einer nach der dritten Stunde, feiere er zufrieden 

mit. Traf einer nach der sechsten Stunde ein, soll er ja 

nicht zweifeln: er wird keinen Schaden erleiden. Kam 

einer erst zur elften Stunde daher, fürchte er nichts 

wegen der Verspätung: der Hausvater ist ehrliebend, er 

nimmt den Letzten auf wie den Ersten. Er lässt den 

Spätkömmling der elften Stunde ebenso ausruhen wie 

den, der von der ersten Stunde an gearbeitet hat. Des 

Letzten erbarmt er sich und den Ersten heilt er. Diesem 

gibt er und jenem schenkt er. Er nimmt das Werk an 

und akzeptiert auch die Meinung. Er ehrt die Tat und 

lobt den Vorsatz. Kommt alle_in_die Freude unseres 

Herrn: Erste und Zweite, ihr werdet euren Lohn 

empfangen. Reiche und Arme, tanzt miteinander. 

Enthaltsame und Leichtfertige, ehrt gleicherweise den 

Tag. … Niemand weine wegen seiner Armut, denn es 

erschien das gemeinsame Königreich. Niemand 

beklage Verfehlungen, denn die Verzeihung ist aus 

dem Grab aufgegangen. Niemand führte den Tod, denn 

der Tod unseres Erlösers hat uns alle befreit. Er hat ihn 

ausgelöscht, indem er sich in seine Macht begab. Er 

plünderte den Hades, indem er in den Hades 

hinabstieg. Er verbitterte ihn, indem er ihm sein 

Fleisch zum Kosten gab. Und dies voraussehend, rief 

Isaias: Der Hades, so sagt er, wurde verbittert: indem 

er dir unten begegnete. Verbittert: und sogar abgesetzt. 

Verbittert: und sogar verspottet. Verbittert: und sogar 

getötet. Verbittert: und sogar vernichtet. Verbittert: 

und sogar gefesselt. Er nahm, was er sah, und es fiel 

ihm zu, was er nicht sah. Tod,_wo ist dein Stachel? 

Hades, wo ist_dein_Sieg Christus steht auf und du 

wirst niedergeworfen. Christus steht auf und es 

fallen_die Dämonen. Christus steht auf und das Leben 

übernimmt die Macht. Christus steht auf und kein 

Toter bleibt in den Grüften. Denn Christus wurde, da 

er von den Toten auferstand, zur Erstlingsgabe der 

Entschlafenen. Ihm sei Ruhm und Macht von Ewigkeit 

zu Ewigkeit.  
*Fragment aus der Predigt zum Ostersonntag vom heiligen 

Johannes Chrysostomos (+407).  

 

GEBETE  IM GEIST DER AUFERSTEHUNG 

CHRISTI 

Herr Jesus Christus, unser Gott, der du für 

Lazarus geweint und für ihn Tränen der Trauer und 

des Erbarmens ausgegossen hast, nimm meine Tränen 

an. Durch deine Leiden lindere meine Leidenschaften, 

durch deine Wunden heile meine Wunden, verbinde 

meinen Leib mit dem Wohlgeruch deines 

lebendigmachenden Leibes und mache süß meine Seele 

durch dein kostbares Blut von der Bitterkeit mit der 
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mich der Widersacher tränkte. Erhebe meinen nach 

unten hinabgezogenen Sinn zu dir und führe mich 

empor aus dem Schlund des Verderbens. Denn ich 

habe nicht Buße, ich habe nicht Zerknirschung, ich 

habe keine trostbringenden Tränen, die mich zu dem 

eigenen Erbe als Kind emporführen. Ich habe meinen 

Sinn in den Leidenschaften des Lebens verfinstert, und 

keine Kraft, zu dir in Schmerz aufzublicken; auch kann 

ich nicht erglühen durch die Tränen der Liebe zu dir. 

Aber geliebter, Herr, Jesus Christus, du Schatzkammer 

der Güter, verleihe mir vollständige Buße und ein 

Herz, welches bemüht ist, dich zu suchen. Schenke mir 

deine Gnade und stelle wieder her in mir die Gestalt 

deines Bildes. Ich habe dich verlassen; du aber verlass 

mich nicht. Gehe aus, mich zu suchen, führe mich 

zurück zu deiner Weide, zähle mich zu den Schafen 

deiner auserwählten Herde und nähre auch mich von 

dem jungen Grün deiner göttlichen Geheimnisse, 

durch die Fürbitten deiner schuldlosen Mutter und all 

deiner Heiligen.  

 

CHRISTUS DER AUFERSTANDENE HÄLT 

UNSERE HÄNDE 

BV Nicolae DURA 

  

 Was könnte die Auferstehung Christi für 

unsere Zeit, für den Sinn unseres Lebens darstellen? 

In der orthodoxen Tradition wird als 

Osterikone: „das Hinabsteigen Christi in die 

Unterwelt“ diese Darstellung gezeigt. Diese Ikone 

verdeutlicht das tiefste aller Glaubensgeheimnisse. Das 

auf der Ikone dargestellte Geschehen ist symbolischer 

oder mystischer Natur. Ein größeres Mysterium als die 

Auferstehung Christi gibt es nicht. Dieses Mysterium 

stellt die Grundlage, das Fundament aller Geheimnisse 

sowohl der christlichen Lehre als auch des christlichen 

Lebens dar. „Du stiegst bis in die tiefste Erde hinab 

und zerbrachst die ewigen Riegel, die festhielten die 

Gequellten, Christus, und nach drei Tagen, wie Jonas 

aus dem Ungeheuer, stiegst Du herauf aus dem Grab“. 

Wir kennen es aus dem Neuen Testament und aus der 

heiligen Überlieferung: unser Erlöser, Herr Jesus 

Christus steigt in die Unterwelt, den Hades, der als 

schwarze Leere dargestellt wird. Seine Füße zertreten 

die Pforte der Unterwelt, die beiden Tore liegen 

übereinander. Daneben liegen die Trümmer der 

Umzäunung der Unterwelt und der Teufel ist unten 

gefesselt. „Bist Du auch ins Grab hinabgestiegen, o 

Unsterblicher, so hast Du doch die Gewalt der 

Unterwelt zerstört und bist als Sieger auferstanden, 

Christus, o Gott…“ so wird am Ostern im Kontakion 

gesungen. 

Christus, Sohn Gottes kommt unseren 

Vorahnen Adam und Eva – als Stellvertreter für alle 

Männer und Frauen, das ganze Menschengeschlecht – 

und anderen Gerechten aus dem Alten Testament 

entgegen. Christus-Herr ergreift ihre Hände, Er hält sie 

und lässt die Gefallenen mit auferstehen. Die Hände 

Jesu halten die Hände der Menschen. Könnten wir 

doch eine Gemeinsamkeit mit der Darstellung 

Michelangelo, die Deckengemälde in der Sixtinischen 

Kapelle bemerken: die Nähe, die Berührung der 

schöpferischen Hand Gottes mit der Hand des 

Menschen. 

Es gibt auch Ikonen, welche die Bezeichnung 

„Erscheinung des auferstandenen Herrn vor den 

myrontragenden Frauen” haben. Auf dieser Ikone 

werden außer dem Erlöser auch Engel (einer oder 

zwei) und die heiligen myrontragenden Frauen (Maria 

von Magdala, Maria Salome, Marta und Maria, die 

Schwestern des Lazarus und Susanne) dargestellt. Es 

gibt noch eine Darstellung des Ereignisses der 

Auferstehung Christi: Er steigt mit einem Kreuz in der 

Hand aus dem Grab, so als ob Er in den Himmel 

auffahren würde. Dieses Bild hat seinen Ursprung in 

der Auferstehungskirche in Jerusalem.  

Das Osterfest stellt den Höhepunkt des 

gesamten christlichen Kirchenjahres dar. Ostern wird 

als „Fest der Feste“ bezeichnet, weil die Auferstehung 

Christi die Erfüllung des Heilsplanes Gottes bedeutet. 

Gott, unser Schöpfer begleitet immer und 

ununterbrochen mit Liebe und Hilfe seine Geschöpfe. 

Die heilige Kirche begeht mit allen Christen das 

Osterfest mit größter Feierlichkeit und mit besonderer 

geistlicher Freude. Die Kirche singt mit großer  

Begeisterung: „Tag der Auferstehung, an dem wir 

erglänzen und einander in Festfreude umarmen. Sagen 

wir es, Brüder, auch denen, die uns hassen, verzeihen 

wir allen der Auferstehung wegen, und lasst uns rufen: 

Christus ist von den Toten erstanden, den Tod durch 

den Tod zertretend und denen in den Gräbern das 

Leben schenkend“. Das Osterfest dauert länger als alle 

anderen Feste – 40 Tage, von Ostern bis zu Christi 

Himmelfahrt. In dieser Zeit wird begrüsst: “Christus 

ist auferstanden!” und antwortet: “Er ist wahrhaft 

auferstanden!” Auch feiern wir immer den Sonntag, 

den Tag des Herrn (gr. Kiriaki iméra, lat. dominica 

dies) auch als Tag der Auferstehung Christi (russisch, 

Voskresenie).  
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Die Vorbereitung auf Ostern dauert zehn 

Wochen, so genannte Triodionzeit. Alle Gottesdienste 

von der Osternacht bis zum Sonntag aller Heiligen 

(eine Woche nach Pfingsten, Pentikostarionzeit) 

bringen die Freude der Auferstehung Christi, den 

Glauben des Sieges über das Böse ganz deutlich zum 

Ausdruck.  

 Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat nur 

unser Heiland Jesus Christus gesagt: „Ich bin die 

Auferstehung und das Leben“ (Joh 11,25). Während 

Seines irdischen Lebens erweckte Er nur Jairus 

Tochter, den Sohn der Witwe von Nain und seinen 

Freund Lazarus von den Toten. Und doch erweckte Er 

unzählbar viele Seelen. Er offenbart, dass Er die 

Auferstehung und das Leben ist. Er, Der auferweckte 

und Leben spendende.  

 Die Bezeichnung „Pascha oder Pesach” ist ein 

jüdisches Wort und heißt übersetzt „Übergang”. Die 

christliche Kirche sieht im jüdischen Pesachfest den 

Vorläufer ihres christlichen Osterfestes, d. h. des 

Übergangs vom Tod zum Leben, von der Erde in den 

Himmel, und hat von den Juden den Namen des Festes 

übernommen. Das wird ganz deutlich durch die Worte 

„mit Seinem Tod hat Er den Tod besiegt, und denen, 

die in den Gräbern waren, das Leben geschenkt“ 

(Osterntroparion) zum Ausdruck gebracht. 

Durch seine Auferstehung hat unser Erlöser 

die menschlichen Hände gehalten. Bleiben wir als 

Christen immer an der Hand des Auferstandenen? 

Leben wir als orthodoxe Christen immer und überall in 

der Auferstehungsperspektive?   

 

CHRISTUSIKONE AUS UNSERER 

KIRCHE 
Noch ein Gedanke zu der Ikone Jesu Christi: 

Als ich zum ersten Mal die Kirche am Simmering 

besucht habe, hatte ich stark den Eindruck, dass Jesus 

Christus mich direkt von der Ikone am Ikonostas 

anschaut und anspricht. Noch mehr war ich 

angesprochen, als ich bei der Bewegung durch die 

Kirche merkte, dass der Blick Jesu mit mir geht und 

mich ständig begleitet. Es ist mir dabei bewusst 

geworden, dass alle Besucher und Besucherinnen der 

Kirche im gleichen Moment die gleiche Erfahrung 

machen können. Es fiel mir die Zusage Jesu ein: "Ich 

bin bei euch - alle Tage bis zum Ende der Welt" (Mt 

28,20). Ich dachte weiter didaktisch: Wenn die Kinder 

mich fragen, wie kann Jesus mit jedem Menschen 

persönlich und konkret sein, würde ich die Erfahrung 

mit der Ikone Jesu Christi einbringen. Durch das 

Anschauliche wird das Unanschauliche vermittelt und 

das Denken in andere Dimensionen übertragen, wo 

man nicht mehr sprechen kann, jedoch vieles neu 

versteht. 

Mit besten Wünschen Pavel Mikluscak 

 

#FACEBOOK, #BLOGGER ŞI #TWITTER, 

să fie oare acestea componente indispensabile în 

ecuaţia pastorală contemporană cu soluţie paulină 

de „a te face tuturor toate”? * 

Pr. Răzvan IONESCU, Paris 

Suntem mai mulţi ca niciodată în istorie. În 

pofida dezvoltării explozive a mijloacelor de 

comunicare, câţi dintre noi nu ne găsim oare 

însinguraţi şi fără repere, într-o poziţie de izolare într-o 

pădure fără de sfârşit de oameni percepuţi ca decor de 

fundal al propriei existenţe? Iată o identificare actuală 

a profilului de aşteptători ai Păstorului celui bun, ieşit 

în contemporaneitate în căutarea mioarelor celor 

rătăcite de turmă, Întru Care comuniune înseamnă 

plinătate de prezenţă şi de împărtăşire de viaţă şi 

nicidecum simplu schimb de informaţii. 

Pastoral, întâlnirea cu aproapele rătăcit în 

meandrele îndepărtărilor de Dumnezeu de tot felul ne 

este un imperativ al iubirii întru Hristos. Apare 

legitimă întrebarea: se îndreaptă oare Hristos întâi de 

toate în direcţia VIP-urilor de tot felul de astăzi, 

construite, iată, şi prin reţelele de socializare, sau mai 

curând a nesemnificativilor care odrăslesc în lăuntrul 

lor lacrima smereniei neprefăcute (deseori rămaşi 

neconectaţi on-line, ci doar la cer)? 

Cu toate acestea, realitatea omului este infinit 

misterioasă: acolo unde nu te-ai aştepta, poate odrăsli 

viaţă. A fi deci următor lui Hristos, cu fiecare întâlnire 

în parte, fie ea on-line sau nu, cere discernământ 
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duhovnicesc. Şi, aş spune, acea doză de îndrăzneală 

proprie sfinţilor de a fi creştin pe propria ta cale, 

creator. Dacă este viu să intri în canale după aurolaci, 

pentru că au nevoie de Dumnezeu, este viu şi să te 

adânceşti în canalele de comunicare media de azi 

pentru a vedea cum trăiesc cei care se descurcă, spun 

ei, şi fără Dumnezeu. Că sunt aceştia VIP-urile zilei ori 

alţii, veritabili anonimi. 

Într-o lume ale cărei culturi recente au îmbrăţişat 

cu frenezie conceptul de blogging, prin care ai 

posibilitatea să alimentezi păruta ta centralitate în viaţa 

altora cu postări de articole care îţi confortează statutul 

de persoană semnificativă în ochii lor, respectiv 

varianta derivată de microblogging care este twitterul, 

prin care porţi cu viteză de neimaginat altădată frânturi 

de sentiment şi de trăire şi de impresii către cei care 

vor să te urmărească, şi respectiv de facebook, prin 

care devii rotiţă într-un sistem gândit să te oferi ca 

imagine şi să te promovezi, unde încape logica 

evanghelică a smeritului loc în lume prin care în relaţia 

lăuntrică cu Dumnezeu apropii mântuirea de tine şi de 

mii în jurul tău? Doar această logică odrăsleşte 

întâlnirea vie, duhovnicească, vindecătoare, cu 

aproapele în nevoie. A intra deci în aceste canale nu 

se poate face oricum, este nevoie de forţă 

duhovnicească de a nu fi în duhul lor, ci în duhul 

lui Hristos. Departe de mine a nega eficienţa reţelelor 

sociale la nivel informaţional. Nu ne miră într-o lume 

în care a avea informaţie sau a o transmite sau a ţinti 

un potenţial client prin ceea ce ştii despre el înseamnă 

putere. Le putem folosi deci pentru a transmite 

informaţii cu viteza lumii de azi. Problema acestor 

reţele se pune însă întâi de toate la nivel de duh. Care 

este duhul care animă o astfel de întreprindere de 

comunicare din partea utilizatorului? Care sunt 

exigenţele mediilor în care interacţionezi cu ceilalţi pe 

internet? În ce măsură această comunicare este neutră 

la nivel existenţial (acolo unde se poate construi 

veşnicia fericită a omului) sau dimpotrivă, prin 

compromisurile la care te obligă, înseamnă pierdere cu 

impact către propria veşnicie? Poate fi ea şi 

câştigătoare ? Se poate transmite prin aceste reţele nu 

numai informaţie, cât şi duh de viaţă? 

Pentru un om care începe să guste cu intensitate 

viaţa Bisericii, şi care caută a se pune la adăpost 

prin propria-i trăire şi ascultare de duhovnic de 

smintelile lumii în care trăieşte, mediul virtual 

constituie potenţial un mijloc de a te întâlni cu 

aproapele în nevoie. Un aproape care nu are neapărat 

aceleaşi căutări. Iată o mărturie în acest sens: „am 

ezitat o vreme înainte de a crea un profil Facebook 

[…] Mi-am spus că oamenii care sunt pe Facebook (o 

mare parte) sunt mult mai interesaţi de lucruri lumeşti 

decât de credinţă. A fi pe Facebook înseamnă a investi 

mult pentru a obţine prea puţin: a pierde ore întregi 

săptămânal pentru a citi publicaţii şi a vedea poze care 

adesea stârnesc fel de fel de trăiri ne-duhovniceşti 

(râvnă, invidie, dorinţă de cele materiale, etc). Ştii tot 

ce fac ceilalţi (mai precis, ce vor ei să ştii). Ieşind deci 

de acolo, din lumea Facebook, devii mult mai angoasat 

aici, în lumea reală: nu ai cât au ceilalţi, nu eşti unde 

sunt ceilalţi, nu faci ce fac ceilalţi etc. Referinţa fiind 

întotdeuna celălalt, nu este loc şi timp de relaţie cu 

Domnul. Fugim de divinitate, pentru că 

raportându-ne la aceasta, ne vedem păcatele, 

eşecurile. Or, Facebook este o vitrină în care 

expunem doar ce vrem noi să vadă ceilalţi, o lume 

în care îţi poţi controla imaginea, în care poţi da 

înapoi pentru a-ţi corecta trecutul. O lume în 

opoziţie cu lumea de aici, unde trecutul nu poate fi 

şters, iar pentru păcate nu este suficient să dai delete, 

ci trebuie să pui pocăinţă şi să ceri iertare. Şi totuşi… 

refugiul pe care ne închipuim că îl găsim în reţeaua 

Facebook confirmă nevoia de duhovnicesc. 
Înseamnă că tocmai acolo trebuie acţionat, pentru 

că acolo sunt ceilalţi, care fugind sau refugiindu-se de 

cele duhovniceşti demonstrează tocmai ce mare nevoie 

au de ele” (Oana Besnea, studentă la Paris). 

De ce au nevoie? Pentru că setea lor de 

socializare strigă tocmai neîmplinirea lăuntrului 

lor. Îl caută inconştient pe Dumnezeu, neştiind că-L 

caută. Reţelele sociale arată, de altfel, în ce măsură 

tineri debusolaţi sunt în pragul de a face alegeri 

cumplite pentru întraga lor viaţă, ca să nu spun pentru 

veşnicie. www.tpu.ro, secţiunea Dragoste şi sex, este o 

astfel de platformă în care decizia de avort se 

negociază cu comentarii oscilând între inconştienţă, 

teribilism şi grabă de a fi om mare. Unde sunt acei 

îngeri veghetori dintre noi, creştinii, care să salveze 

vieţi printr-o postare inspirată? Dar cum?, se pune 

problema, cum să te adresezi salvator cuiva care fuge 

lăuntric de propria conştiinţă dacă îi dai soluţii în 

acelaşi duh cu el şi nu întru Duhul lui Hristos? 

Facebook-ul pare însă că a devenit pentru tinerii de 

azi nu doar o opţiune, ci o obligaţie. „Trebuie 

neapărat să fiu pe Facebook” afirmă un liceean 

contemporan, argumentând prin aceea că „a nu fi 

este o sinucidere în plan social” (Le Monde, La 

quête de soi en réseau, 24 mai 2014, p. 4-5). Cu alte 

cuvinte, ori eşti în reţeaua de socializare, ori nu 

contezi, nu exişti. Această lume nouă în care trebuie să 

ai loc vine cu regulile ei, cu codurile ei, cu exigenţele 

ei, cu avantajele ei. Pe un adolescent în acută căutare 

de identitate, problema riscurilor îl interesează poate 

mai puţin. Eşti dispus să asumi risc pentru că este, prin 

excelenţă, vârsta când vrei să te afirmi în exteriorul 

autorităţii părinţilor cercul tău de prieteni şi cunoştinţe 

este cel care te legitimează şi îţi primeşte primul 

iniţiativele şi identitatea. Sau cel puţin aşa ţi se pare că 

trebuie să fie. Este o vârstă a riscului, hormonal 

vorbind, este perioada în care te fereşti cel mai puţin 

de pericole pentru mirajul afirmării tale ca persoană, 

este vârsta căutării identitare acute. Iar pericolul pe 

astfel de reţele există: de la rechinul uman care 

racolează victime în căutarea satisfacerii sexuale la 

responsabilul de resurse umane care îţi verifică 

dosarul şi trecutul înainte de a te angaja, de la 

serviciul de informaţii care te urmăreşte ca individ 

în acţiunile tale până la anonimul de pe internet 

care intră în bucătăria trăirii tale pentru negrija ta 

de a-ţi fi împărţit intimitatea cu orice neavenit. 

Dorita socializare prin reţele de profil vine cu un întreg 
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arsenal de practici şi concepte. Imaginea joacă un rol 

important. Fotografierea la fotograf, cu câteva 

generaţii în urmă, a lăsat locul democratizării luării 

imaginilor de către membrii întregii familii, pentru ca 

de o generaţie încoace, a adolescenţilor de azi, să 

putem vorbi de copii crescuţi cu telefonul portabil în 

mână (Le Monde, p. 4-5) prin care imaginea se 

produce cu maximă uşurinţă oricând prin smartphone. 

Dependenţa de acest asistent personal este evidentă la 

tânărul de azi: în timp ce stă de vorbă cu tine, sms-

urile, mms-urile şi instantaneele în imagine ţâşnesc în 

toate direcţiile printr-un multitasking care ar putea 

impresiona dacă nu ai vedea însă efectul dominant: 

împrăştierea, cea care fără efortul unei rugăciuni 

lăuntrice cât de dese, în tot timpul şi locul, de e cu 

putinţă, merge în direcţia opusă adunării fiinţei tale în 

inimă. Suntem într-o cultură a exteriorizării. Imaginea 

serveşte la producerea unei imagini despre sine, a 

grupului de apartenenţă („tribul” urban din care faci 

parte), a culturii tale, ceva ce scapă adultului, pentru că 

aici eşti în spaţiul libertăţii tale neîngrădite de nimeni, 

spaţiul afirmării tale. Dar nu numai predilecţia pentru 

imagine, film, selfie este de observat. Apar concepte 

noi care exprimă practici noi. „Extimitatea” devine 

alternativă a intimităţii atunci când un tânăr trimite 

către prietenul/prietena sa sms-uri purtătoare de 

imagini care-i exteriorizează intimitatea, un fel de 

„angajament” profan. Snapchatul, trimitere de imagini 

efemere programate să „dureze ” mai puţin de 10 

secunde, reduce riscul încăperii pe mâini străine a 

celor din intimitatea ta. Rostul lui e să-i faci parte 

celuilalt de emoţiile tale, de acele clipe şi stări 

perisabile prin care exprimi ce simţi tu, ce trăieşti tu 

într-un anume moment. 

Posibilităţile de a transmite celuilalt ce trăieşti şi 

simţi sunt deci altele azi decât înainte. Ele se validează 

însă duhovniceşte numai în măsura în care pe aceste 

canale şi în aceste medii de comunicare încape şi 

Duhul. În nici un caz nu pot înlocui plinătatea de viaţă 

oferită de Biserică prin sinaxa liturgică, spaţiu prin 

excelenţă de restaurare a omului întrucât cere 

participare fiinţială, de om întreg. Una din mizele 

contemporaneităţii pare a fi lupta cu unilateralizarea 

omului, miza fiind prezenţa lui întreagă în actul de 

viaţă, adunat din risipirile de tot felul… Pentru 

moment reţelele sociale nu mă confortează în ideea că 

ar putea cuprinde cumva omul întreg şi nu fragmente 

din el, oferite preferenţial ca imagine favorabilă a 

sinelui în ochii celorlalţi. Pariul înduhovnicirii felului 

în care folosim aceste mijloace de socializare, dacă 

alegem să le folosim, este însă în plină desfăşurare. 

Personal, cred că există un potenţial de sfinţire 

personală prin a interveni duhovniceşte în mediul 

virtual. Cu binecuvântare de duhovnic şi rugăciune, 

îmi pare şi acesta un apostolat. Îndrăznim?  
 Preluat din Telegraful Român, 18 iulie 2014, publicaţie 

bisericească întemeiată de Sf. Ierarh Andrei Şaguna, 

Mitropolitul Ardealului şi care apare neîntrerupt la Sibiu 

din anul 1853. 

 

 

 

 

 

 

 

Clădirea centrală a Universităţii 

 

650 ANI ALMA MATER VINDOBONENSIS 

JUSTIN 

 

Joi 12 martie 2015 s-au împlinit 650 de ani de 

la întemeierea Universitaţii din Viena de către 

împăratul Carl al VI-lea în anul 1365. Împăratul a 

făcut acest gest măreţ pentru întărirea onoarei 

imperiale, dar şi ca o imitare a socrului său, Carl al IV-

lea, care întemeiase cu 17 ani mai devreme 

Universitatea din Praga (1348). Întemeierea 

Universităţii reprezintă o întâlnire şi o cooperare 

fericită între curtea imperială, orşul Viena şi Biserică. 

Universitatea din Viena a reprezentat un far călăuzitor 

în decursul celor şase veacuri şi jumătate de existenţă 

pentru sute de mii de tineri din centrul Europei care au 

studiat aici. Această Universitate este cea mai mare şi 

mai veche din spaţiul de limbă germană. 

În analele Universităţii vieneze se află şi 

numele unor tineri români, care au studiat la Viena. 

Dintre cei dintâi amintim pe: Ladislaus Wolachus 

(1391), Johannes dictus Olach (1398), Johannes de 

Welenis (1424), Ladislaus Blasy de Moldavia (1441), 

Laurencius de Moldavia (1448), Simon de Olah 

(1527). Dintre precursorii şi corifeii Şcolii ardelene, 

care s-au format la Viena, amintim pe: Samuil Micu 

(1766-1772), Atanasie Rednic, Petru Maior şi 

Gheorghe Şincai (1780), Samuil Vulcan (1779-1783), 

Ioan Budai-Deleanu. În secolul al XIX amintim dintre 

românii care au studiat la Viena pe: Gheorghe Lazăr 

(1806-1809), Moise Fulea, Ioan Moga, Aron Pumnul 

(1842-1846), Ioan Popasu, Sava Popovici-Barcianu din 

Răşinari, Ilarion Puşcariu, Sava Popovici-Barcianu, 

Mihai Eminescu, Ion Slavici, Ciprian Porumbescu, 

Nicolae Popea, Ilarion Puşcariu, Nicolae Maier, Matei 

Voileanu, Vasile Bologa, Dionisie Făgărăşanu, Virgil 

Oniţiu ş.a. Tot aici mai amintim pe un mare istoric 

bisericesc român, Nicolae Dobrescu, care a studiat şi la 

Viena, 1902-1905, unde a obţinut şi doctoratul. Cu 

http://kalender.univie.ac.at/typo3conf/ext/univie_events/event.jpg
http://kalender.univie.ac.at/typo3conf/ext/univie_events/event.jpg
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burse oferite din Fundaţia Emanuil Gojdu studiau la 

Viena doi studenţi, în anul 1872 şi patru, în anul 1873. 

Mitropolitul Veniamin Costachi de la Iaşi a trimis la 

Viena, în anul 1843, pentru studii şase tineri 

moldoveni, la propunerea lui Gheorghe Asachi. De la 

Cernăuţi au studiat teologia la Viena: Eugenie 

Hacman, Eusebiu Popovici (1860-1861), Ipolit 

Vorobchievici (1874-1884), Vasile Repta (1871-1873), 

devenit mitropolit al Bucovinei (Vladimir 1902-1926), 

Teofil Bendela, Isidor Cavaler de Onciul (1857-1858), 

Alexiu Comoroşan (1867-1868), Valerian Şesan, 

Teodor Tarnavschi, Emilian Voiutschi (1874-1877), 

Vasile Gheorghiu (1897-1899), Nectarie Cotlarciuc, a 

ajuns mitropolit al Bucovinei (1924-1935), Simeon 

Reli (1928-1929), Ştefan Lupşa (1929), Vladimir 

Prelipceanu.  

 În perioada interbelică au studiat teologia la 

Viena: Vasile Lăzărescu (Mitropolit al Banatului 

1933-1961), Nicolae Mladin (Mitropolitul 

Transilvaniei 1967-1981), Nechifor Crainic (1920-

1922, singurul român care a primit titlul de Doctor 

honoris causa la Universitatea din Viena, 5 noiembrie 

1940), Ştefan Slevoacă (1937) ş.a. În anii `70 ai 

secolului trecut au studiat la Facultatea de Teologie din 

Viena: Sebastian Şebu, Victor Hin Bunea, ceva mai 

târziu Arhid. Conf. Dr. Nicu Moldoveanu, Ioan Marin 

Mălinaş (doctor în teologie la Viena, 1984). După 

schimbările din anul 1989 au studiat la Viena în cadrul 

Facultăţii de Teologie catolică: Pr. Lector Nicolae 

Dura (Mag. 1993), Mihai Săsăujan (Dr. 1996) şi Pr. 

Lector Vasile Grăjdian, Pr. Asist. Mihai Brie (Oradea), 

Pr. Cristian Vaida (Sibiu) şi Pr. Emanuel Ştefan Nuţu 

(Suceava). 

Aula Universităţii vieneze 

În vremea noastră la Universitatea din Viena, 

formată din 187 de facultăţi şi institute, lucrează 9.500 

de angajaţi şi studiază 92.000 de tineri. Universitatea 

este o intituţie seculară, dar în acelaşi timp a rămas şi 

patrie a Teologiei în cercetare şi învăţătură atât pentru 

creştini (catolici, protestanţi şi ortodocşi), cât şi pentru 

credinţa mozaică şi musulmană.    

Aniversarea celor 650 de ani ai Universităţii 

din Viena au fost marcaţi în mod solemn şi printr-o 

slujbă săvârşită în Domul Sf. Ştefanîn seara zilei de 12 

martie 2015. La această slujbă au participat 

reprezentanţi ai Universităţii, ai Bisericilor, ai statului 

şi ai societăţii civile. Din partea Bisericilor ortodoxe 

din Austria au participat: ÎPS Arsenie (mitropolit grec) 

PS Andrei (episcop sârb) şi preoţii români: Nicolae 

Dura şi Ioan Moga. Cardinalul Christoph Schönborn, 

Arhiepiscopul Vienei a accentuat în cuvântul de 

deschidere că la acest moment ne amintim de 

adâncimea izvorului, din care au fost scoase de 650 de 

ani ştiinţă şi înţelepciune. În mod inspirat s-a ales ca 

lectură biblică predica rostită de Sf Ap. Pavel în 

Areopag în faţa filosofilor atenienei (F. Ap. 17, 22-31). 

Predica a fost rostită de Michael Bünker, episcopul 

luteran din Austria. El a subliniat relaţia dintre raţiune 

şi credinţă şi locul Teologiei în cadrul ştiinţei. 

Teologia apără raţiunea de peocuparea cu ea însăşi, 

intervine pentru libertatea ei şi cheamă spre o 

coexistenţă atentă şi critică. Libertatea este un avocat, 

o  apărătoare a ştiinţei, care păzeşte raţiunea de 

iraţionalitate. Nici credinţa creştină nu poate fi 

imaginată fără raţiune, căci raţiunea poate păstra 

credinţa dreaptă de credinţa falsă, de superstiţii. În 

cadrul slujbei a cântat corul şi orchestra Universităţii, 

iar corul de la Biserica ortodoxă rusă din Viena a 

cântat imnul: „Lumină lină“ şi „Acum slobozeşte“.  

  Rectorul Heinz Engl în cuvântul său a precizat 

că Universitatea şi Biserica au petrecut timpuri bune, 

dar şi dificile.  Au fost amintite câteva evenimente şi 

factori dificili: reforma protestantă (sec. XVI), 

influenţa mare a iezuiţilor (sec. XVII-XVIII), după 

primul război mondial radicalizarea care a condus, în 

mod grav, spre violenţe şi antisemitism. Rectorul a dat 

citire şi unui cuvânt de felicitare trimis de Papa 

Franscisc. Papa a amintit că Universitatea în afară de 

cunoştinţe trebuie să se preocupe, să recunoască ceea 

ce este drept, bun şi adevărat, iar în aceste timpuri ale 

trebuinţei accentuate de specializare să nu piardă din 

vedere întregul. „Raţiunii nu-i este îngăduit să piardă 

sesibilitatea pentru  realiatate, pentru curajul spre 

adevăr“. Lumea creştină a evului mediu a fost 

pământul , roditor pentru întemeierea de 

universități.Atât vicecancelarul Mitterlehner ca şi 

rectorul Engl au amintit de marea creştere a 

concurenţei cu  universităţi din Asia orientală. De 

exemplu Universitatea de Ştiinţă şi Teohnologie din  

Hong Kong, întemeiată în urmă cu 15 ani, dispune de 

un buget la fel de mare ca Universitatea vineză, dar 

numărul de studenţi este doar de 10.000, deci cu 

80.000 mai puţini ca la Viena.  

În cadrul festivităţilor jubiliare sunt organizate 

100 de activitaţi care se vor desfrăşură până la 29 

octombrie a.c. (conferinţe, simpozioane, expoziţii, 

concerte ş.a.). Pe 13.03 a avut loc conferinţa 

internaţională: „Global Universites and their Regional 

Impact“ cu comunicări făcute de rectori şi specialişti 

din marile universităţi europene, americane şi 

asiatice.Pe 15.04 profesorul de Teologie patristică 

John BEHR - unul dintre cei mai mari teologi ai lumii 

ortodoxe contemporane - decanul Seminarului St. 

Vladimir din New York va susţine două conferinţe la 

Facultatea de Teologie din Viena: „Orthodox 

Spiritality today“ şi „The interpretation of death in the  

early christian anthropology and in the contemporary 

Theology“.   
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Universităţile din România au fost reprezentate 

la festivităţile jubiliare din martie de: Academician 

Prof. Univ. Dr. Ioan- Aurel Pop, rector şi de Prof. 

Univ. Dr. Rudolf Gräf, prorector de la Cluj; Prof. 

Univ. Dr. Mircea Dumitru, rector şi Prof. Univ. Dr. 

Liviu Papadima prorector de la Bucureşti şi de  Prof. 

Univ. Dr. Ioan Abrudan, rector de la Braşov. 

 

CARDINALUL CHRISTOPH SCHÖNBORN LA 

70 DE ANI 

 În numele Comunitaţii Ortodoxe Române din 

Austria, a Înaltpreasfinţitului nostru Părinte Mitropolit 

SERAFIM, Emineţa Sa, a fost felicitat de slujitorii 

altarului nostru din Viena, prilej cu care i s-a oferit o 

icoană românească pe sticlă.   

 E.S. Cardinalul CHRISTOPH Schönborn, 

Arhiepiscopul Vienei şi preşedintele Conferinţei 

Episcopilor Catolici din Austria s-a născut la 22 

ianuarie 1945 în Boemia. În acelaşi an familia sa a fost 

nevoită să se refugieze în Austria, în Vorarlberg. După 

matura în 1963 a intrat în ordinul călugăresc al 

dominicanilor. A studiat Teologie, Filosofie und 

Psihologie în Bonn, Paris şi Viena. În 1970 a fost 

hirotonit preot iar în 1974 a obţinut titlul academic de 

doctor cu lucrarea: „Icoana lui Hristos“. Între 1973 si 

1975 a fost Christoph Schönborn Asistent-Spiritual la 

Universitatea din Graz, apoi 1975 şi 1991 Profesor de 

Dogmatică la Universitatea din Fribourg în Elveţia, 

aici s-a remarcat în Teologia Sf. Părinţi ai Bisericii. La 

această Facultate a colaborat cu Preafericitul Părinte 

Patriarh Daniel, pe atunci profesor la Bossey (1980-

1990), cu Parintele Prof. Dumitru Stăniloae şi Părintele 

Andrei Scrima. În 1991 a fost hirotonit Episcop-Vicar 

la Viena, iar în 1994 a devenit Arhiepiscop al Vienei, 

în 1998 a primit rangul de cardinal. 

 Iată câteva lucrări publicate de Eminenţa Sa: 

Sophrone des Jérusalem. Vie monastique et confession 

dogmatique, Paris 1972; Maximus Confessor, Fribourg 

1982 (Maxim Mărturisitorul); Das Geheimnis des 

Menschwerdung, Mainz 1983 (Taina Întrupării Fiului 

lui Dumnezeu); Einheit im Glauben, Einsiedeln 1984 

(Unitatea in credinţă); Existenz im Übergang, 

Einsiedeln 1987 (Existenţa in trecere), Weihnachte, 

Mythos wird Wirklichkeit, Einsiedeln 1992 (Crăciun –

mitul devine realitate); Zur kirchlichen 

Erbsündenlehre, Einsiedeln 1994 (Despre învăţătura 

bisericească despre păcatul strămoşesc); Herzstücke 

unseres Glaubens, Wien 1994 (Părţi esenţiale ale 

credinţei noastre); Quellen unseres Glaubens, Wien 

1996 (Izvoarele credinţei noastre); Leben für die 

Kirche. Die Fastenexerzitien des Papstes, Fribourg 

1997 (Viaţă pentru Biserică); Wähle das Leben, Wien 

1998 (Alege viaţa). În româneşte au fost traduse şi 

publicate două lucrări: L`Icône du Christ. Fondaments 

théologiques, Fribourg 1976, şi Bucureşti 1996 şi Die 

Menschen, die Kirche, das Land, Wien 1998 (Oamenii, 

Biserica ţara, Anastasia 2000). 

 La propunerea Facultăţilor de Teologie din 

ţară Cardinalul Christoph Schönborn a primit titlul de 

doctor honoris causa din partea a trei Universităţi din 

Bucureşti, Sibiu şi Cluj. A vizitat România şi Biserica 

Ortodoxă Română în mai multe rânduri şi este un 

apropiat şi prieten al Bisericii noastre. 

INTRU MULTI, BUNI si FERICITI ANI ! 

 

PELERINAJ ÎN ȚARA SFÂNTÃ 

 

 Cu binecuvântarea IPS Mitropolit Serafim, în 

comunitatea noastră s-a organizat în perioada 27.01 - 

05.02.2015 al 6-lea pelerinaj consecutiv în Țara Sfântă 

şi Peninsula Sinai. La acest pelerinaj au luat parte 66 

de pelerini. Bucuria a fost mare, pacea sufletească 

adâncă, iar trăirile duhovniceşti au fost intense. Cele 

două Sfinte Liturghii - pe vârful Muntelui Sinai, acolo 

unde Proorocul Moise a primit cele 10 porunci şi la 

Sfântul Mormânt, de unde a strălucit Lumina Învierii, 

au desăvârşit căutările spirituale ale pelerinilor.  

 În această călătorie duhovnicească i-am avut 

împreuna cu noi ca pelerini pe IPS Arsenie, 

Mitropolitul grec al Austriei şi Ungariei şi pe părintele 

grec Johannis împreună cu câțiva pelerini greci, cu 

care am format în cele 10 zile o singură familie în care 

iubirea şi respectul reciproc şi-au pus amprenta. Am 

călătorit însoțiți de multă rugăciune şi de cântări 

bisericeşti, iar pacea şi liniştea locurilor sfinte 

nădăjduim că ne vor însoți în celelalte zile ale vieții 

noastre, până ne vom reîntoarce în acea oază de lumină 

divină, pentru că Ierusalimul te cheamă tainic mereu. 
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Într-una din zile am avut bucuria de a fi primiți de 

către Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, care 

ne-a binecuvântat şi ne-a vorbit printre altele şi despre 

minunea coborârii Luminii Sfinte la Pastile 

ortodocşilor. 

 Cu ajutorul lui Dumnezeu, următorul pelerinaj 

va avea loc între 27.01-07.02.2016 şi cuprinde Egiptul 

creştin(6 zile) şi Țara Sfânta(6 zile). 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 

 

 

DOR DE ORTHODOXIE, DOR DE VEṢNICIE 

Ovidiu-Ioan HAIDUC 

 

 

Mai am un singur dor 

Ca înainte să mor 

Să fiu şi eu dreptmăritor 

 

Vreau să fiu orthodox 

Deşi sunt cel mai păcătos 

Acest lucru nu este un 

paradox 

Atât timp cât  viaţa mea este  Iisus Hristos  

Care a fost,  este şi va fi Cel Dintâi Dreptcredincios 

 

În viaţa aceasta scurtă sunt doar un călător 

Şi Te doresc pe Tine ca al meu drag îndrumător 

Salaş la mine să îţi zideşti  

Şi cu Harul Tău de sus, bucurie să îmi dăruieşti 

 

Şi mai am un singur dor 

Vreau să fiu învăluit de nor  

Ca şi muntele Tabor 

În sufletul rănit de doruri  vreau săîmi umpli golul 

Să alungi ispitele care îmi seacă izvorul 

 

După apele Orthodoxiei sunt însetat 

Din Izvorul Vieţii Cel Dumnezeiesc  

De Tine  pururea doresc să fiu adăpat 

 

Şi mai am un singur, dar, enorm de mare dor 

Pe Tatăl din Ceruri în Hristos să-L recunosc, 

Şi mai vreau un singur dar, 

Să primesc prin Botez a Lui Hristos Har, 

 

Mulţumesc Părinte drag că pe mine complet 

De trei ori întreg m-ai scufundat 

Săvârşind a mea în Hristos îngropare 

Ca urmând  să înviez prin a Lui Hristos Tainică 

Îmbrăţişare 

Prin Întreita Sfântă completă ridicare    

 

Mie omului cel vechi, Tată Ceresc Tu  mi-ai dăruit  

O Viaţă nouă la care Fiul Tău Hristos m-a înnoit, 

 De toate patimile şi necredinţa de m-a curăţit  

Căci toate învăţăturile necredincioşilor  

Precum li se cuvine  deplin  le-a scufundat 

Şi pe mine astfel din ghearele Infernului m-a salvat 

 

Vreau să strig în gura mare 

Al meu raspuns la a Ta sfântă Chemare 

În Haina Vieţii m-am îmbrăcat 

În Hristos m-am botezat 

 

Sfântul Duh în al meu  trup  prin ungere cu Sfântul Mir 

vreau să-L primesc 

Şi în a mea inimă umilă pe Duhul Sfânt să-L 

sălăşluiesc 

Căci întru El vreau să mă odihnesc 

Pentru El prin privegheri, post şi fapte bune să mă 

ostenesc 

Tatălui Ceresc ca Avraam pe Isaac să mă dăruiesc 

Ca pentru El în iubire să trăiesc 

 

Duhul Sfânt doreşte  să mă despătimesc 

Astfel prin El să mă desăvârşesc 

El mereu măInvită cu El cât mai des  

Cu drag să măîmpărtăşesc 

Ca de El să nu mă mai despărţesc 

Căci scopul vieţii acesta este 

Pe Duhul Sfânt săîl dobândesc  

 

Slavă Ţie pentru a Ta Sfântă şi  Mântuitoare Pronie!  

 

IMN AL ÎNVIERII 

 Valeriu GAFENCU 

Vă cheamă Domnul slavei la lumină, 

Vă cheamă mucenicii-n veșnicii, 

Fortificați biserica creștină 

Cu pietre vii zidite-n temelii. 

Să crească-n inimile voastre 

Un om născut din nou armonios, 

Pe sufletele voastre să se-mplânte 

Pecetea Domnului Iisus Hristos. 

Un clopot tainic miezul nopții bate 

Și Iisus coboară pe pământ; 

Din piepturile noastre-nsângerate 

Răsună Imnul Învierii sfânt. 

Veniți creștini, luați lumină 

Cu sufletul smerit, purificat; 

Veniți flămânzi, gustați din cină, 

E nunta Fiului de Împărat. 
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TINERI DE CARE NE BUCURĂM 

Oana Pîrnuţă 

“…caci fără Mine nu 

puteți face nimic.” (Ioan 

15,5)  

Stimați frați si surori în 

Hristos,  

 Anul acesta în 

februarie cu ajutorul 

Domnului nostru Iisus 

Hristos, am obținut de la 

Universitatea din Viena, 

Facultatea de Economie titlul de “Master of Science” 

cu specializarea pe finanțe si servicii financiare. Titlul 

a fost acordat în urma prezentării tezei de master 

“Towards a safer banking system” (Spre unsistem 

bancar stabil), unde au fost analizate atât cauzele crizei 

financiare, cât și una dintre cele mai controversate 

teme din sistemul bancar, creșterea capitalului propriu 

al băncilor.  

 Aş dori să vă povestesc un pic din experiența 

prin care am trecut în timpul studiului la Universitatea 

din Viena. Terminând studiul de licența la Academia 

de Studii Economice din București în anul 2012, am 

aplicat imediat la Universitatea din Viena. Din păcate, 

la început, studiul din București nu a fost recunoscut.  

După trei contestații la decanatul facultății si un 

semestru în care am fost pe lista de așteptare, mi-a fost 

echivalat studiul din București, dar nu in totalitate. A 

trebuit sa recuperez mai multe cursuri pentru a putea fi 

admisă la master. Deși la început am fost dezamăgită, 

analizând situația retrospectiv, toate cursurile pe care a 

trebuit sa le recuperez m-au ajutat foarte mult pe 

perioada studiului. Trebuie să recunosc că în 

momentul în care am fost pe lista de așteptare, am vrut 

sa renunț și să mă întorc în România.  

 Mă bucur totuși că m-am hotărât să rămân și 

că mi s-a dat șansa să studiez la această facultate 

pentru că mi-am îmbogățit nu numai cunoștințele 

economice, ci şi modul de gândire. Am învățat să 

lucrez în echipă, să interacționez cu oameni din alte 

culturi și să respect idei diferite de ale mele. Am fost 

bucuroasă să văd cât de dedicați sunt profesorii, cu cât 

entuziasm își practică profesia și cât de multă 

încredere îi oferă unui student in forțele proprii.  

 

Laurenzo PÂRVU  

- hat das Oberstufenrealgymnasium BORG 3 auf der 

Landstraßen Hauptstraße im Jahr 2014 mit positivem 

Zeugnis abgeschlossen 

- maturierte schriftlich in den Fächern Mathematik, 

Deutsch und Italienisch 

- maturierte mündlich in den Gegenständen 

Mathematik, Italienisch, Musikerziehung, Psychologie 

und Philosophie sowieGitarre mit vertiefendem 

Schwerpunkt  

- begeisterte hierbei vor allem in den Fächern 

Italienisch und Musikerziehung mit vertiefendem 

Schwerpunkt in Gitarreund erhielt für diese die Note 1 

- In Psychologie und 

Philosophie wählte er in seinem 

Spezialgebiet das Thema: Stolz, 

das noble Gefühl und seine 

Konflikte mit den Religionen 

- verwendete in jenem 

Spezialgebiet unter anderem das 

Buch: convorbiri duhovnicesti 

von Pr. Nicolae Nicău als 

Quelle zur Vertretung 

der rumänisch orthodoxen 

Standpunkte bezüglich des Stolzes  

 - hat die Matura am 15. Oktober 2014 positiv in allen 

angetreten Fächern absolviert 

 

LA PAŞTI 

George COŞBUC 

 

Prin pomi e ciripit şi cânt, 

Văzduhu-i plin de-un roşu soare, 

Şi salciile-n albă floare - 

E pace-n cer şi pe pământ. 

Răsuflul cald al primăverii 

Adus-a zilele-nvierii. 

 

Şi cât e de frumos în sat! 

Creştinii vin tăcuţi din vale 

Şi doi de se-ntâlnesc în cale 

Îşi zic: Hristos a înviat! 

 

Şi râde-atâta sărbătoare 

Din chipul lor cel ars de soare. 

 

Şi-un vânt de-abia clătinitor 

Şopteşte din văzduh cuvinte: 

E glasul celor din morminte, 

E zgomotul zburării lor! 

 

Şi pomii frunţile-şi scoboară 

Că Duhul Sfânt prin aer zboară. 

E linişte. Şi din altar 

Cântarea-n stihuri repetate 

Departe până-n văi străbate -  

Şi clopotele cântă rar: 

Ah, Doamne! Să le-auzi din vale 

Cum râd a drag şi plâng a jale! 

 

Biserica, pe deal mai sus, 

E plină astăzi de lumină, 

Că-ntreaga lume este plină 

De-acelaşi gând, din cer adus: 

În fapta noastră ni e soartea 

Şi viaţa este tot, nu moartea. 

 

Ah, iar în minte mi-ai venit 

Tu, mama micilor copile! 

 

Eu ştiu că şi-n aceste zile 

Tu plângi pe-al tău copil dorit! 

La zâmbet cerul azi ne cheamă - 

Sunt Paştile! Nu plânge, mamă! 
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DIN PROGRAMUL SFINTELOR SLUJBE  

Gottesdienstordnung der Rumänisch-Orthodoxen 

Kirche  in WIEN, 11. Simmeringer Hauptstr. 161 

 

6.04 până la 7.04 Spovedanie şi împărtăşanie (în 

spitale sau acasă)/Beichte und Kommunion 

(Krankenhäuser bzw. zu Hause)  

6.04 si 7.04, 18,00 Denie  (Capelă) 

8.04 Miercurea Patimilor  18,00 Denie  

9.04 Joia Mare/ Gründonnerstag 10,00 Sf. Liturghie 

/ Hl. LITURGIE  

18,00 Denia celor 12 Evanghelii/ Die 

12Passionsevangelien  

10.04 Vinerea Mare/ Karfreitag  11,00 Ceasurile 

împărăteşti/ Stundengebet  

18,00 Prohodul Mântuitorului/ Grablegung 

Christi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04 Sâmbăta cea Mare    

10,00 Sf. Liturghie / Beichte und Kommunion  

19,00 Spovedanie 

23,00 PROCESIUNEA DE PAŞTI/ 

OSTERPROZESSION, 

12.04 SF. PAŞTI / OSTERN   

10,00 Sf. Liturghie/ Hl. Liturgie 

12,00 Vecernia Paştilor/ Ostervesper  

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

14.04 Sf. Paşti  11,00 Acatistul Învierii/ Akathistos der 

Auferstehung  

17.04 Izvorul Tămăduirii 10,00 Liturghie / Hl. 

Liturgie, 

18,00 Acatist 

 

RUFE ZU CHRISTUS - CHEMĂRI LA HRISTOS 
Herausgeber: Rumänisch-orthodoxes Pfarramt 

Capela:  1010-WIEN, Löwelstr. 8/2 Tel. & Fax: 533 79 63 

Biserica: 1110-WIEN, Simmeringer Hauptstr. 161 

Tel. & Fax: 533.03.29; www.rumkirche.at 

Pr. Dr. Nicolae DURA, paroh, Tel. 0699/17 37 87 74; 

E-mail: pr.dura@rumkirche.at 

Pr. Drd. Emanuel NUŢU, Tel. 0676/42 32 426; 

E-mail: pr.nutu@rumkirche.at 

Pr. Dr. Ioan MOGA, Tel. 0676/772 81 90 

E-mail: pr.moga@rumkirche.at 

P.b.b. Verlagspostamt 1014 Wien “GZ03Z034851 M 

Preoţii slujitori, Consiliul şi Comitetul Parohial Vă urează tutoror să petreceţi Sfintele 

Paşti cu bucurii sfinte şi mult spor duhovnicesc! 

Hristos a înviat!                                                                         Adevărat a înviat! 
 

Bankverbindung: Rumänisch-orthodoxe Kirche in Wien, Bank Austria. IBAN=AT22 1100 0032 3059 5500/ BIC= BKAUATWW 

 

mailto:pr.nutu@rumkirche.at
mailto:pr.nutu@rumkirche.at

