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IUBIREA DE NEAM *
† SERAFIM, arhiepiscop şi mitropolit
Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Dăm slavă bunului Dumnezeu şi-I mulţumim
că am ajuns cu pace la sărbătorile de iarnă prilejuite de
Naşterea Domnului care revarsă în sufletele noastre
dragoste şi bucurie, lumină şi căldură. Fiecare ne-am
pregătit, pe măsura credinţei şi a râvnei pentru
Dumnezeu, cu post şi cu rugăciune, ca şi prin Taina
Spovedaniei şi a Împărtăşirii cu Trupul şi Sângele
Domnului, să întâmpinăm după cuviinţă acest mare
Praznic. Slujbele din aceste zile şi minunatele colinde
de Crăciun ne dezvăluie marea Taină care s-a petrecut
în Betleem şi-L preamăresc pe Dumnezeu Care se
smereşte şi se face om, intră în umanitate, împărtăşeşte
condiţia omenească
pentru
ca
să
mântuiască
lumea
din interiorul firii
noastre.
Pruncul
născut în Betleem Dumnezeu şi om este ca o sămânţă
dumnezeiască pusă
în aluatul umanităţii,
adică
în
inima
fiecărui om în care se
concentrează toată
umanitatea, pentru ca
toată umanitatea să
dospească şi să
devină o singură
Pâine. Mântuitorul Iisus Hristos spune despre Sine că
este „Pâinea care s-a coborât din cer“ (Ioan 6, 51) şi
că cei ce mănâncă această Pâine, adică Trupul şi
Sângele Său, devin una cu El şi au parte de viaţa
veşnică. Fiecare om este chemat să crească în Hristos,
străduindu-se, zi de zi, să creeze condiţiile necesare

pentru ca sămânţa dumnezeiască din inima sa să-i
dospească întreaga fire.
Orice sămânţă pentru a creşte şi a rodi are
nevoie de un pământ bun, de apă şi de căldură. Sămânţa
harului primit la botez în sufletul nostru are nevoie,
pentru ca să crească, de pământul bun al inimii pe carel pregătim mereu prin rugăciune, prin post şi prin fapte
bune. Dacă nu ne rugăm în fiecare zi, dacă nu
participăm cu evlavie, duminica, la Sfânta Liturghie şi
nu ne spovedim şi ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele
Domnului, dacă nu postim miercurea şi vinerea, ca şi
în cele patru posturi de peste an, dacă nu ne silim să
facem cât mai mult bine semenilor noştri, inima ni se
împietreşte şi devine insensibilă la prezenţa lui Hristos
în ea. Astfel, în loc să creştem duhovniceşte şi să ne
asemănăm tot mai mult cu Hristos, ne cufundăm în
bezna păcatelor şi
patimilor care ne
distrug treptat şi
sufletul şi trupul.
A creşte în
Hristos înseamnă a
creşte în iubire, a ne
umple inima de
iubire şi a deveni
una cu El: «Nu mai
trăiesc
eu,
ci
Hristos trăieşte în
mine», zice Sfântul
Apostol
Pavel
(Galateni 2, 20).
Acelaşi Apostol ne
îndeamnă să avem în noi «gândul lui Hristos» şi 2,5),
adică să gândim şi să simţim ca Hristos, pentru că cine
se străduieşte să câştige gândul şi simţirea lui Hristos
în inima sa, acela va şi iubi ca Hristos. Urmarea lui
Hristos, o carte foarte populară în Evul mediu, dar şi
astăzi, ne îndeamnă ca în fiecare împrejurare a vieţii să
ne întrebăm: «ce-ar face Hristos dacă ar fi în locul

meu?» Dacă ne-am pune mereu această întrebare, neam feri de multe păcate şi am scăpa de multe suferinţe!
În acelaşi timp, trebuie să avem mereu în vedere că
scopul rugăciunii, al postului, al împărtăşirii cu Sfintele
Taine şi al tuturor faptele bune este iubirea: iubirea faţă
de Dumnezeu şi faţă de semenii noştrii cu care trăim în
familie, în Biserică şi în societate. Dacă rugăciunea,
postul şi orice împlinim din credinţă nu ne fac mai buni,
mai iertători, mai iubitori de semeni, înseamnă că ne
ostenim în zadar. Din Sfânta Evanghelie de la Matei
aflăm că Dumnezeu ne va judeca după măsura iubirii,
adică după cât bine am făcut semenilor noştri (Matei
25, 31- 46). De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că
«iubirea este împlinirea Legii» (Romani 13, 10). Cine
iubeşte cu adevărat, împlinişte deodată toate poruncile.
Şi numai cine iubeşte cu adevărat este liber. Omul liber
se fereşte de păcat, fiindcă ştie că păcatul îl transformă
în sclav: «Adevărat, adevărat zic: Oricine săvârşeşte
păcatul este rob păcatului» (Ioan 8, 34). De aceea
Fericitul Augustin zice: «Iubeşte şi fă ce vrei» !
Iubiţi credincioşi,
Am intitulat această scrisoare pastorală
«Iubirea de neam», pentru că în anul care vine se
împlinesc 100 de ani de la întregirea poporului român.
Anul 2018 a fost declarat de Patriarhia Română ca «An
al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul
comemorativ al făuritorilor Marii Uniri». Sute de
ani, românii au trăit, datorită vitregiilor istoriei, în trei
ţări separate până când în 1859, Moldova şi Ţara
Românească s-au unit sub sceptrul Principelui
Alexandru Ioan Cuza, iar în 1918, Transilvania a
revenit la Patria Mamă. Dar deşi despărţiţi, românii
şi-au păstrat unitatea de limbă şi de credinţă. Un
adevărat «miracol românesc», după cum spun istoricii.
Îndeosebi credinţa i-a ţinut pe români uniţi. Ştim că
poporul nostru a primit credinţa creştină în procesul
însuşi al formării sale (sec. II-VII), încât putem spune
că avem credinţa în sângele nostru. Virtuţile
evanghelice au modelat firea românului de-a lungul
secolelor şi a făcut din poporul nostru un popor paşnic,
smerit şi iubitor de străini. Dumnezeu ne-a hărăzit în
istorie cu voievozi evlavioşi şi înţelepţi, unii dintre ei
trecuţi în rândul sfinţilor, ca Ştefan cel Mare, Neagoe
Basarab şi Constantin Brâncoveanu. De asemenea, am
avut regi iubitori de neam şi de credinţa lui. După cel
de-al doilea război mondial, a venit însă peste poporul
nostru, ca un tăvălug, comunismul ateu care i-a distrus
în mare parte fiinţa modelată de credinţa sa ancestrală,
cultivând în locul ei patimile contrare virtuţilor
strămoşeşti: necredinţa, ura de clasă, minciuna, hoţia.
După căderea comunismului, românii au fost cu totul
nepregătiţi să facă faţă concurenţei economice străine
care i-a distrus industria. Tot la fel, cei mai mulţi n-au
fost pregătiţi să-şi asume o libertate responsabilă.
Astfel migrarea în străinătate a milioane de români în
căutare de lucru, ca şi natalitatea extrem de scăzută,
încurajată de liberalizarea avortului (peste 20 milioane
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de la Revoluţie) pun în pericol dăinuirea însăşi a
neamului. Populaţia îmbătrâneşte, satele sunt pe cale
de dispariţie. Ne putem întreba: câtă credinţă mai curge
prin sângele nostru? Dar nu-i suficient să ne lamentăm.
Ce putem face fiecare pentru neamul şi ţara noastră?
Bogăţia unei ţări o formează în primul rând oamenii ei.
Ţara are nevoie de noi. Cine se întoarce acasă, acela se
aseamănă cu marele Moise despre care Sfânta
Scriptură spune că a preferat să sufere cu poporul său
şi să se întoarcă în Canaan decât să aibă dulceaţa
păcatului cea trecătoare a Egiptului (cf. Evrei 11, 2526). Dar dacă nu ne putem întoarce toţi acasă, cel puţin
să mergem cât mai des în ţară, să ne vizităm familia şi
rudeniile şi să ajutăm pe cei rămaşi acasă. Să fim
convinşi că un concediu făcut în România, chiar şi când
nu mai avem pe nimeni din familie, dar avem
mormintele părinţilor, ne odihneşte mai mult decât
concediile făcute în alte părţi, pentru că locurile în care
ne-am născut - înscrise în fiinţa noastră - ne dau o pace
adâncă. Şi, mai cu seamă, să iubim pe confraţii noştri,
pe cei de acasă şi pe cei din Diaspora, aşa cum este
fiecare, cu părţile sale pozitive şi negative. Să nu cădem
în păcatul de a-i împărţi pe oameni în buni şi răi. Pentru
omul credincios şi smerit, toţi oamenii sunt buni. El
singur se vede pe sine rău şi de aceea nu condamnă pe
nimeni. Să ne ferim deci de a vorbi de rău ţara şi
neamul, pentru că ţara se identifică cu mama şi mama
cu ţara!
Iubiţi credincioşi,
Bunul Dumnezeu ne-a ajutat şi în anul care se
încheie să continuăm lucrarea duhovnicească şi
pastorală, prin înfiinţarea de noi parohii sau filii şi prin
strădania de a ne procura sau construi biserici proprii.
Din păcate, din cele peste 120 de parohii şi filii din
Arhiepiscopia noastră, doar 20 au bisericile lor proprii.
Aceasta îngreunează foarte mult lucrarea noastră
pastorală. În prezent avem în construcţie biserici pentru
parohiile din Traunreut, Leipzig, Bonn, Saarbrücken şi
Viena, ca şi Mânăstirea şi Așezământul bisericesc din
München. Îndeosebi Așezământul bisericesc din
München, care este o lucrare mare şi de importanţă
pentru toată Diaspora românească, are nevoie de
sprijinul tuturor. Aşa cum am spus şi în Pastorala de
Sfintele Paşti, cei care ajută în mod deosebit vor fi
mereu pomeniţi la Altarele noilor biserici ca şi ctitori .
Mă rog Pruncului Iisus, născut în Peştera
Betleemului, să scrie aceste cuvinte de învăţătură în
inima fiecăruia şi să le facă roditoare, sporindu-vă
iubirea de Ţara şi neamul nostru, iubirea faţă de țările
în care trăim şi faţă de toată creaţia lui Dummnezeu.
Vă urez tuturor, părinţi şi copii, tineri şi
vârstnici: Sărbători fericite şi La mulţi ani!
Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toţi!
*Pastorală la Craciunul anului 2017
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LUMINA - PROFUNZIME A CREAŢIEI
Dr. Anton ANDRONIC
Dumnezeu este lumina, aşa cum mărturisim în
Crez despre Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, că este
„lumină din lumină“. Lumina este pomenită în
rugăciunile noastre aproape în fiecare frază. Dumnezeu
este „Lumina cea neapropiată şi pururea fiitoare“ (Sf.
Vasile cel Mare) sau „Lumina cea în trei străluciri“ (Sf.
Simeon Noul Teolog), căruia ne rugăm „luminează haina
sufletului meu, Dătătorule de lumină". Iar în Doxologie
cântăm „întru lumina Ta vom vedea lumina“ (Psalmul
35), cuvinte cu profunde înţelesuri, ce stau la baza marii
teologii isihaste a luminii şi a energiilor necreate pe care
a apărat-o şi formulat-o Sfântul Grigorie Palama în
secolul al XIV-lea. Una este lumina ce nu e dată spre
vedere pe pamânt decât sfinţilor, lumina ce nu poate fi
înţeleasă şi alta lumina creată, lumina de zi cu zi pe care
o vedem cu toţii din mila Domnului. Această lumină
fizică creată, cu profunzimile ei impresionante, ne poate
da o „impresie“ pamântească a luminii necreate.
Fascinaţia fizicii faţă de lumină şi fenomenele ei este
inegalabilă, iar folosul practic al luminii este desigur
evident pentru toată lumea. Aşta a determinat ca anul
2015 să fie numit „Anul Internaţional al Luminii“. Viteza
luminii este declarată una din unităţile de măsură de
referinţă ale lumii fizice.
Istoria investigaţiilor asupra luminii are desigur
aceeaşi vârstă cu omul, însă aceste investigaţii au devenit
realiste şi precise abia în ultimele trei secole. Faptul că
lumina este „compusă“ din culori a fost descoperit în sec.
al XVII-lea (1666) de catre Newton. Curcubeul este
ilustrarea acestui fenomen, culorile fiind separate la
trecerea luminii prin picături de apă, precum în nori sau
ploaie.
Lumina a fost înţeleasă timp de câteva secole ca
şi fenomen de unde, la fel cum sunetele sau valurile sunt
unde de materie, de compresie sau, respectiv, de simpla
deplasare. Prezicerea matematică si apoi descoperirea
undelor radio (în 1888), cu viteza de propagare egală cu
cea a luminii (de aproximativ 300 de mii de km pe
secunda), a dus la concluzia că lumina vizibilă este doar
o parte din fenomenele pe care le numim
„electromagnetice“.
Einstein a fost acela care a postulat că lumina se
propagă în vid, viteza ei fiind viteza maximă posibilă. Pe
această bază Einstein a construit în anul 1905 celebra sa
teorie a relativităţii. Aceasta avea să se dovedească
esenţială pentru înţelegerea ulterioară a structurii lumii
subatomice, dar şi la nivel macroscopic, de exemplu în
sistemul de pozitionare GPS şi în telecomunicaţii în
general.
Înţelegerea cuantică a luminii a adus şi un mister,
cel al dualităţii unda-corpuscul: lumina se manifestă în
anumite condiţii ca undă, iar în alte condiţii ca particulă.
Acest mister l-a făcut probabil pe Einstein să declare în
anul 1916 că „pentru restul vieţii aş vrea să mă gândesc
la ce este lumina“. Cum „cele nevăzute ale Lui prin
cugetare se văd din făpturi“ (Rom. 1, 20), putem crede că
această misterioasă dualitate undă-corpuscul este
fenomenul natural prin care putem înţelege, sau mai
Chemări la Hristos – Rufe zu Christus

degraba accepta, crede în, misterul unirii neamestecate a
firii lui Dumnezeu cu cea umană în persoana
Mântuitorului Hristos.
Mecanica cuantică a mai adus o noutate
misterioasă: concluzia că particulele subatomice nu pot fi
localizate cu precizie, ci doar cu o anumită probabilitate.
În plus, cu toata evidenţa legăturii profunde dintre lumină
şi materie, cele două entităţi rămân distincte în ce priveşte
legile ce le guvernează aşa numita statistică cuantică.
Lumina şi căldura ne vin de la soare şi ne sunt de
neapărată trebuinţă pentru viaţă. Luna, „luminatorul mic“
după cum o numesc rugăciunile noastre, nu produce
lumina ea însăşi, ci doar reflectă lumina soarelui. Stelele
ce le vedem pe cer sunt sori ca şi soarele nostru, unele
chiar de zeci de ori mai mari decât soarele, aflate însă la
distanţe enorme, de până la zeci de ani-lumină.
Cum este lumina produsă în soare şi în alte stele?
În centrul soarelui, unde temperatura este de aproximativ
10 milioane de grade, au loc reacţii de fuziune nucleară,
prin care materia este convertită în energie. Aceasta se
petrece într-un lanţ de procese, în care este implicată
dezintegrarea (transformarea) protonului în neutron
pentru a forma deuteriul, precum si anihilarea antimateriei
cu materia pentru a produce lumina. Emisă cu o energie
mult prea mare pentru a fi detectată de ochiul omenesc
sau pentru a fi de folos vieţii pe pamânt, lumina
„călătoreşte“ spre periferia solara, cam 600 de mii de km,
timp de o suta de mii de ani. Aceasta calatorie este un
imens zig-zag în care lumina este absorbită de materia
solară şi emisă la loc de un numar imens de ori, proces
prin care energiei i se micsorează cam de un milion de ori,
făcând ca energia din fenomenul de fuziune nucleară să
ne parvină sub formă de lumină vizibilă. Lumina
călătoreşte apoi prin spaţiul gol de la soare la pământ,
aproximativ 150 milioane de kilometri, în doar 8 minute.
Un al treilea fel de lumină este cel al particulelor
elementare care guvernează dezintegrarea nucleară,
bozonii. Dezintegrarea nucleară este un fenomen
universal în care particulele elementare îşi schimbă
identitatea. Acest fenomen este caracterizat de aşanumita
forţă nucleară slabă.
Studiul dezintegrării bozonului au demonstrat că
există trei generaţii de constituenţi fundamentali ai
materiei, cuarci şi aşa-zişii leptoni, cum ar fi electronul şi
neutrinul. O generaţie este stabilă, formând materia
atomică a lumii vizibile, celelalte 2 generaţii pot fi
produse din energie în acceleratori de particule (cum ar fi
cel de la CERN, Large Hadron Collider) sau în atmosfera
terestră prin coliziuni ale razelor cosmice cu nuclee
atomice ale aerului. Cu aceleaşi proprietăţi cuantice ca şi
lumina şi direct legaţi de lumină într-un formalism
teoretic ce unifică interacţia slabă cu cea
electromagnetică, bozonii sunt totuşi fundamental diferiţi
de lumină prin aceea că posedă masă. Greutatea lor a fost
imaginată ca provenind dintr-o rupere de simetrie
petrecută în universul primordial, într-o infimă fracţiune
de secundă a Creaţiei. Această idee teoretică, propusa în
anul 1964 de către Higgs şi alţi cercetători, duce la
existenţa unui bozon special, numit bozonul Higgs, ce a
primit şi denumirea mediatică de „particula lui
Dumnezeu", prin asocierea cu primele momente ale
3

Creaţiei. Descoperit experimental la CERN în 2012, după
un imens efort de zeci de ani la care au participat mii de
cercetători, bozonul Higgs confirmă înţelegerea de detaliu
pe care fizica modernă a acumulat-o asupra structurii şi
interacţiei materiei şi luminii. Remarcabil, bozonul Higgs
are o greutate comparabilă cu a unui nucleu atomic mediu
şi se dezintegrează în 2 fotoni, deci în lumină. Vedem aici
din nou legături profunde între lumină şi alte particule
elementare, legături până de curând ascunse.
Cu toată incapacitatea actuală de a şti mai mult
asupra a 95% din componenţa universului, putem spune
însă că aceste componente, cunoscute sau încă
misterioase, precum şi tăria forţelor fundamentale nu pot
avea alte valori decât cele pe care le măsurăm. Orice mică
deviaţie de la aceste valori ar face existenţa universului
fizic imposibilă. Putem spune că legile fizicii au fost
făcute astfel încât noi să le putem studia. Dealtfel, simpla
existenţă a unor legi fizice, aceleaşi acum ca şi la
începutul Creaţiei, precum şi capacitatea noastra abstractă
(matematică) de a le exprima este un mister, un dar unic
pentru care trebuie să fim recunoscători Creatorului,
„Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, a
tuturor celor văzute şi nevăzute“. Desigur că nu numai
bozonul Higgs este particula lui Dumnezeu, ci şi toate
celelalte particule elementare, precum şi legile ce le
guvernează - şi noi oamenii, încununare a Creaţiei.
*https://www.cbrom.de/index.php/spiritualitate/133-luminaprofunzime-a-creatiei

MARATON PASTORAL ȋn AUSTRIA
JUSTIN
Ȋnaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit SERAFIM
a făcut o vizită pastorală desosebită ȋn Austria ȋn
săptamâna care s-a ȋncheiat. ȊP Sa a ȋntâlnit şi a săvârşit
sfinte slujbe şi dialoguri duhovniceşti cu preoţii noştri
şi cu multe sute de români ortodocşi, ȋn opt comunităţi
ortodoxe româneşti a făcut sute şi sute de Km ȋncepând
din vestul, apoi spre răsăritul şi sudul Austriei. S-au
săvârșit slujbe în toate cele cinci locaşuri de cult pe care
le are Comunitatea Ortodoxă Română din Austria.
Ȋn ziua de 6 nov. a participat la Viena la
ȋntrunirea de lucru a Comisiei Episcopilor Ortodocși
din Austria.
Ȋnaltpreasfinţitul a slujit ȋn zilele de:
5 nov. Sf. Liturghie la Parohia „Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil“ din Salzburg cu prilejul hramului
(Pr. Dr. Dumitru Viezuianu); seara, Taina Sfântului
Maslu urmată de o Seară duhovnicească la Filia Ybbs
an der Donau, împreună cu PC Pr. Cătălin Florin Soare
(Parohia St. Pölten);
7 nov. Sf. Liturghie ȋn Biserica „Sf. Ap.
Andrei” din Viena (Pr. Dr. Nicolae Dura), Vecernia cu
Litie, urmate de o Seară duhovnicească la Parohia „Sf.
Cuv. Antonie cel Mare“ din Viena (Pr. Dr. Ioan Moga);
8 nov. Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil - Sf.
Liturghie şi predică în biserica „Sf. Cuv. Antonie cel
Mare“ din Viena (Pr. Dr. Ioan Moga); seara, Taina Sf.
Maslu urmată de o Seară duhovnicească la Parohia „La
Sfânta Înviere“ și „Sf. Ap. Andrei” din Viena (Pr. Dr.
Nicolae Dura şi Pr. Emanuel-Ştefan Nuţu);
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9 nov. Sf. Liturghie ȋn Biserica „Sf. Ap.
Andrei” din Viena; seara, Taina Sf. Maslu urmată de o
Seară duhovnicească la Parohia „Sf. Cuv. Parascheva
de la Iași” din Wiener Neustadt (Pr. Răzvan Florin
Gască);
10 nov. Sf. Liturghie ȋn Biserica „Sf. Cuv.
Parascheva de la Iași” din Wiener Neustadt; seara,
Taina Sf. Maslu urmată de o Seară duhovnicească la
Parohia „Sf. Mc. Dimitrie“ din Klagenfurt (Pr. Mag.
Visarion Viorel Ipati);
11 nov. Sf. Liturghie ȋn Biserica „Sf. Mc.
Dimitrie“ din Klagenfurt; Taina Sf. Maslu urmată de o
Seară duhovnicească la Parohia „Sf. Nicolae“ din Graz
(Pr. Nicolae Liviu Vîlcea);
12 nov. Sf. Liturghie și predică la Parohia „Sf.
Arhangheli Mihail și Gavriil“ din Knittelfeld cu
prilejul hramului (Pr. Cristian Greucean).
La Viena Părintele Mitropolit a vizitat şi doi
copii care se află la tratament. A făcut o rugăciune de
pomenire şi la mormântul lui preotului Leopold, un
binefăcător al bisericii noastre.
A fost o călătorie pastorală foarte intensă şi
bucuria preoţilor slujitori, dar şi a credincioşilor a fost
mare stăruind şi sporind pe cărarea mântuirii noastre.
DUMNEZEU Cel ȋn TREIME să fie preamărit
şi alese mulţumiri Părintelui nostru Mitropolit Serafim
pentru aceste oseneli şi Părintelui Arhidiacon Dumitru,
secretarul eparhial care l-a ȋnsoţit ȋn acest maraton
pastoral-duhovnicesc.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
ZIUA NAŢIONALĂ a ROMÂNIEI ȋn VIENA
Miercuri 29 noiembrie 2017 s-a organizat – ȋn sala
festivă a Bursei din centrul capitalei Austriei – recepţia
organizată de Ambasada României la Viena, cu prilejul
Zilei Naţionale a României. Cu acest prilej au fost
rostite cuvântări festive de către Excelenţa Sa Domnul
Bogdan MAZURU, Ambasadorul României ȋn Austria
(ȋn limba română şi germană) şi de către Excelenţa Sa
Domnul Cristian ISTRATE, Ambasadorul României la
Organizaţiile Internaţionale din Viena (ȋn limba
engleză). Cu acest prilej, pentru ȋntâia oară corul
Bisericii noastre Ortodoxe din Viena, dirijat de Georgel
POPA a intonat imnul României şi al Austriei.
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Joi 30 noiembrie, ziua de pomenire a Sf. Ap.
ANDREI şi a Sf. Andrei ŞAGUNA, Mitropolitul
Transilvaniei, după slujba Acatistului s-a săvârşit Sf.
Liturghie. Au fost ȋnălţate rugăciuni de mulţumire către
Dumnezeu pentru binefacerile Marii Uniri şi pentru
comemorarea cu recunoştinţă a eroilor care acum 99 de
ani au înfăptuit unitatea naţională a românilor din anul
1918. Părintele Nicolae DURA a rostit un cuvânt
ocazional de îndemn la unitate, solidaritate și bucurie
pentru apartenenţa noastră la neamul românesc. Ziua
aceasta ne amintește că națiunea română are tăria de
a-și pătra şi cultiva valorile ortodoxe şi culturale
româneşti. A participat la slujbă şi Excelenţa Sa,
Domnul Bogdan MAZURU, A mbasadorul României
ȋn Austria şi mulţi credincioşi.
Ȋn seara acelei zile a avut loc un CONCERT
FESTIV susţinut de Filarmonica de Stat Transilvania
din Cluj-Napoca și de talentata pianistă Alexandra
DARIESCU.
Harismaticul
dirijor
Gabriel
BEBEŞELEA a reuşit cu aceşti minunaţi mânuitori ai
instrumetelor muzicale şi au interpretat magistral piese
muzicale compuse de Dinu LIPATTI, Edvard GRIEG
şi George ENESCU. Concertul de neuitat a avut loc ȋn
sala fermecătoare de la Musikverein, de unde se
transmite, ȋn ȋntreaga lume, măreţul concert de Anul
Nou. Ca o ȋncununare a acestei seri minunate, a fost
emoţinantul moment când au fost intonate o serie de
variațiuni compuse de George Enescu la 15 ani pe
„Deșteaptă-te române”, actualul Imn al României. Toți
cei prezenți în sala arhiplină (peste 1.600 de
participanţi) s-au ridicat în picioare, ascultând cu
adâncă emoţie şi bucurie aleasă solemna muzică.
https://www.facebook.com/gabriel.bebeselea.
Concertul a fost organizat de Ambasada României la
Viena, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale,
Institutul Cultural Român din Viena, Consiliul
Judeţean din Cluj şi cu sprijinul Fundaţiei
„Transilvania Leaders“.
Vineri 1 decembrie un grup de 60 de enoriaşi
de la Biserica Sf. Ştefan din Zalău, ȋnsoţiţi de Pr. Ioan
COSTE au poposit şi ne-am rugat şi colindat ȋn
Biserica Sf. Ap. Andrei din Viena.
La mulți, buni şi fericiţi ani, României şi
românilor de pretutinedeni!
ȊNTÂLNIRE şi COMUNIUNE LITURGICĂ la
MOSCOVA
Ȋn zilele de 3-5 decembrie a.c, cu prilejul
centenarului restaurării Patriarhiei Rusiei, „un
Chemări la Hristos – Rufe zu Christus

eveniment pe cât de important, pe atât de providenţial”
Preafericitului Părinte Kirill, Patriarhul Moscovei şi a
ȋntregii Rusii a invitat Bisericile surori. Au participat
următorii Ȋntâistătători ai Bisericilor Autocefale:
Preafericitul Părinte Teodor II, Patriarhul Alexandriei;
Preafericitul Părinte Ioan X, Patriarhul Antiohiei;
Preafericitul
Părinte
Teofil
III,
Patriarhul
Ierusalimului; Preafericitul Părinte Irineu, Patriarhul
Serbiei; Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
României; Preafericitul Părinte Hrisostom II,
Arhiepiscopul
Ciprului;
Preafericitul
Părinte
Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii;
Preafericitul Părinte Sava, Mitropolitul Varșoviei și al
întregii Polonii; Preafericitul Părinte Rastislav,
Mitropolitul Ținuturilor Cehe și Slovaciei;
Preafericitul Părinte Tihon, Mitropolitul Americii și
Canadei (OCA); Înaltpreasfințitul Părinte Teodor,
Mitropolit de Ahalțihsk și Tao-Klarzhetsk,
conducătorul delegației Bisericii Ortodoxe Georgiene
şi Înaltpreasfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de
Loveci, conducătorul delegației Bisericii Ortodoxe
Bulgare.
De la 1700, până în 1917, Biserica Rusă a
traversat așa-numita „perioadă sinodală”, vreme de
două secole fiind condusă nu de un patriarh, așa cum
este tradiția canonică, ci de însuși țarul Rusiei, prin
intermediul ober-procurorului, considerat „ochiul
țarului” în sinodul episcopilor. După revoluţia din
februarie şi formarea unui nou Sinod al Bisericii
Ortodoxe Ruse, Sfântul Tihon a fost ales Arhiepiscop,
în 21 iunie 1917, apoi în 15 august 1917 a fost ridicat
la rangul de Mitropolit al Moscovei. După câteva luni
a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse. În data
de 5 noiembrie 1917, după Sfânta Liturghie oficiată în
Catedrala Hristos Mântuitorul, a avut loc întronizarea
Patriarhului Tihon al Rusiei. În contextul comemorării
evenimentului istoric al intronizării sfântului Tihon în
demnitatea de patriarh al Rusiei, Patriarhul Kirill a
evidenţiat faptul că acesta a mărturisit credinţa
ortodoxă „într-un timp în care oamenii au luptat
împotriva lui Dumnezeu” şi a mulţumit Bisericilor
Ortodoxe surori pentru solidaritatea lor cu Biserica
Rusiei care a trebuit „să suporte cea mai crudă
persecuţie din secolul 20”. Făcând referire la acea
perioadă „plină de suplicii şi încercări”, Patriarhul
Kirill a spus că pentru Biserică principalul scop a fost
şi va rămâne acela de a sluji lui Dumnezeu şi
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oamenilor. Astfel că şi în viitor Biserica va propovădui
fără teamă Adevărul Evanghelic şi va oferi răspunsuri
pastorale provocărilor contemporane în conformitate
cu perceptele biblice.
Patriarhul Kirill a afirmat că „misiunea
Bisericii este dificilă şi responsabilă” şi că de-a lungul
timpului, călăuzită de Duhul Sfânt, a proclamat
necontenit până la marginile pământului vestea cea
bună a Celui care este Calea, Adevărul şi Viaţa,
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Patriarhul
a mulţumit Întâistătătorilor de Biserici şi delegaţiilor
prezente. Preafericirea Sa a apreciat „sentimentele
frăţeşti şi bunele dorinţe exprimate” pe parcursul
acestor zile, precum şi „mărturia unităţii Ortodoxiei”.
REGELE MIHAI I s-a MUTAT ȋntru VEŞNICIE

Ȋn ziua de 5 decembrie 2017 s-a mutat ȋntru
veşnicie. „Personalitate remarcabilă a României
contemporane, servindu-și țara cu mult angajament și
responsabilitate, domnind probabil peste cea mai
tulbure perioadă din secolul XX, Regele a știut mereu
să fie un model de comportament și atitudine”
trasmitea Preşedintelui României, domnul Klaus
Iohannis la vestea morţii regelui. „Spiritul său de
sacrificiu și devotamentul său patriotic reprezintă
reflecția asumării ființiale a destinului său monarhic,
primind atât cinstea regală, cât și prigonirea cea pentru
dreptate. Prin întreaga sa viață, a întrupat întru sine
starea de jertfă a poporului român, care a biruit istoria
prin conștiința martirică a bravilor noștri înaintași și
prin trăirea în duhul Legii lui Hristos’’, scria
Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei ȋn
mesajul de condoleanțe.
Dumnezeu să-l odihnească ȋn pace şi veșnica
lui pomenire din neam în neam!
POMENIREA SOLDAŢILOR ROMÂNI
ȊNMORMÂNTAŢI ȋn AUSTRIA

Regele Mihai a împlinit vârsta de 96 de ani în
25 octombrie 2017. Majestatea Sa a decis să se retragă
din viaţa publică în luna martie a anului 2016, Casa
Regală fiind reprezentată în toate acţiunile publice de
fiica sa Margareta.
Mihai I a fost regele României în perioadele 20
iulie 1927 – 8 iunie 1930, și 6 septembrie 1940 – 30
decembrie 1947. La sfârșitul anului 1947, regele a fost
constrâns de comuniști să semneze decretul de
abdicare, în aceeași zi fiind proclamată republica
populară. În ianuarie 1948 a plecat în exil, unde a
încercat să pledeze cauza țării sale, însă fără rezultat.
S-a căsătorit cu principesa Ana de Bourbon-Parma și sau stabilit în Versoix, Elveția. În familia regală s-au
născut cinci fiice: principesele Margareta, Elena, Irina,
Sofia și Maria.
Sub președinția lui Emil Constantinescu, în
1997, regele a reprimit cetățenia română și i-au fost
retrocedate o parte din proprietăți. În martie 2016 a fost
anunțată îmbolnăvirea lui și retragerea din viața
publică.
La 8 noiembrie 2017, marea sărbătoare a
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil – ziua în care
Majestata Sa Regele își serba public atât ziua de
naștere, cât și ziua onomastică – a primit Sf.
Ȋmpărtăşanie, la reședința din Elveția înconjurat de
Altețele Lor Regale Principesa Moștenitoare
Margareta și Principele Radu.
Chemări la Hristos – Rufe zu Christus

Cu prilejul Zilei Armatei Române au fost
organizate – de către Ambasada României ȋn Republica
Austria, Biroul Ataşatului Apătrării şi de către
Comunitatea Ortodoxă Română din Viena – depuneri
de coroane şi slujbe de pomenire pentru soldaţii români
ȋnmormântaţi ȋn cimitire din Austria. Ȋn două zile am
ajuns şi am făcut pomenire soldaţilor români
ȋnmormântaţi ȋn următoarele Cimitire din: Sommerein
(246 soldaţi), Bruckneudorf (100), Tulln (46),
Zwentendorf (155) şi Sigmundsherberg (8).

La aceste activităţi comemorative au
participat: ES Bogdan Mazuru, Ambasadorul
României la Viena, Dl. Calin Mihnea Tantareanu,
Prim-Colaborator al Ambasadorului, Secretarul militar
Marius Ghinea, de la Biroul Ataşatului Apătrării şi alţi
diplomaţi şi angajaţi ai Ambasadei române din Viena.
Slujbele de pomenire au fost oficiate de Preotul
Nicolae Dura. Din partea gazdelor au participat
primarii: Franz Göd (Sigmundsherberg), Hermann
Kühtreiber (Zwentendorf), Gerhard Dreiszker
(Bruckneudorf) şi Harlad Schinnerl (Tulln), Schulrat
Josef Pfleger, Preşedintele Asociaţiei Rezerviştilor din
Austria Inferioară, Prof. Dieter Winkler, delegat al
Asociaţiei Crucea Neagră Austriacă, consilieri din
localitătile respective, şi membrii ai Asociaţiilor de
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Rezervişti şi prieteni ai Comunităţii noastre. Deşi ȋn
cea de-a doua zi a fost frig şi ploaie, inimile şi
rugăciunile noastre au fost ȋncălzite de dragoste şi
recunoştinţă faţă de aceşti soldaţi români, răpiţi de
moarte ȋn dureri şi ofuri mari, căzuţi departe de ţară şi
de toţi cei dragi.
Pomenire pentru soldaţii români din primul
război mondial ȋnmormântaţi ȋn Cimitirul Central din
Viena s-a făcut ȋn ziua de sâmbătă, 4.11, ora 11,30,
parcela 68 A şi ora 12,00 ȋn parcela 38 (Cimitirul
parohiei noastre).
VEŞNICĂ POMENIRE şi ODIHNĂ pentru toţi cei
pomeniţi eroi şi soldaţi ai neamului nostru!
DAS ZEHNJÄHRIGE JUBILÄUM DER
KIRCHLICHEN PÄDAGOGISCHEN
HOCHSCHULE MIT 400 GÄSTEN
Seit dem 1. Oktober 2007 gibt es in
Wien/Krems die Kirchliche Pädagogische Hochschule
(KPH). Mit ihren acht Instituten und dem Konzept
einer ökumenischen Profilierung der Lehrerausbildung
ist sie nicht nur die größte diesbezügliche Institution in
Österreich, sondern die einzige in ihrer Art in ganz
Europa. Mit dem akademischen Grad eines „Bachelor
of Education“ (BEd) wird die Ausbildung
abgeschlossen. Am Institut für die Ausbildung von
ReligionslehrerInnen im Rahmen der KPH wurde ein
sechssemestriges Bachelorstudium für zukünftige
ReligionslehrerInnen an Pflichtschulen angeboten. An
diesem europaweit einzigartigen Projekt sind fünf
traditionelle christliche Konfessionen beteiligt:
Katholiken, Evangelische, Orthodoxe, Altkatholiken
und Altorientalen. Im Sinne einer ökumenischen
Perspektive fördert und vertritt die KPH Wien/Krems
die Zusammenarbeit dieser Kirchen bei gleichzeitiger
Wahrung der jeweiligen Identität. Das gemeinsame
Konzept der Erstausbildung, Fort- und Weiterbildung
soll Lehrerinnen und Lehrer in ihren pädagogischen
und
religionspädagogischen
Berufsfeldern
bestmöglich qualifizieren und professionalisieren.
Seit dem 1. Oktober 2016 kooperiert die KPH
zusätzlich in der ReligionslehrerInnenbildung und im
Rahmen
der
Förderung der
interreligiösen
Kompetenzen mit den Freikirchen, der Islamischen
Glaubensgemeinschaft,
der
Alevitischen
Glaubensgemeinschaft
und
der
Israelitischen
Chemări la Hristos – Rufe zu Christus

Religionsgesellschaft. Die KPH steht für eine
christliche LehrerInnenbildung, die ein interreligiöses,
interkulturelles und interkonfessionelles Lernen
ermöglicht. Im alten/auslaufenden Studiengang WiSe
2017/18 sind noch 14 orthodoxe Studierende.
Aus der Weiterentwicklung der KPH kann
erwähnt werden: Ende des eigenständigen Lehramts
für Religion an Pflichtschulen und Stärkere
Profilierung und Positionierung des Themas Religion.
Ab Oktober 2016 dauert das Studium an der KPH acht
Semester und die Studierende und die LehrerInnen
können den Schwerpunkt Religion wählen. Die
Komplexität
von
Interkulturalität
und
v.a.
Interreligiosität im schulischen Kontext stellt
Lehrende immer wieder vor neue Herausforderungen,
die es zu reflektieren und zu bewältigen gilt.
Die Kirchliche Pädagogische Hochschule
Wien/Krems entwickelte im Laufe ihres zehnjährigen
Bestehens
ein
europaweit
einzigartiges
Bildungsangebot auf ihrem großen Weg von der
Ökumene zur Interreligiosität. Heute gilt das „Haus der
Religionen“ für viele als Vorzeigemodell für einen
europäischen Weg der Religionen, in dem sie ihre
Gemeinsamkeiten und Differenzen sensibel erkennen
und respektvoll leben.
Die KPH informierte anlässlich Ihres
Jubiläums in einem Pressegespräch die breite
Öffentlichkeit über die erreichten Ziele und
Neuerungen. Danach feierte sie in einem großen
Festakt gemeinsam mit zahlreichen Fest- und
Ehrengästen, ProfessorInnen, MitarbeiterInnen und
Studierenden eine würdiges und freudvolles
Jubiläumsfest.
Bei der Studientagung (19.10.2017) über die
religiöse Vielfalt hat Prof. Dr. Nicolae Dura im
Festsaal eine Podiumsdiskussion moderiert. Die
Teilnehmer des Podiums waren: Dr. Nikolaus Krasa
Generalvikar der Erzdiözese Wien, Prof. Mag. Karl
Schiefermair, Oberkirchenrat der evangelischen
Kirche in Österreich, Univ. Prof. Dr. Andreas Schnider
und Mag. Doris Helmberger-Fleckl Redaktorin der
Wochenzeitung Die Furche.
http://www.kphvie.ac.at/neues-an-der-kph/kphnews/article/interreligioese-kompetenz-in-der-lehrerinnenbildung.
html;http: //religion.orf.at/stories/2872944/ ;
https://kurier.at/chronik/wien/religionen-sollen-an-schulen-besserintegriert-werden/292.862.580;
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CUNOAŞTEREA TEOLOGIEI ORTODOXE

Centrul „Dumitru Stăniloae” își are sediul la
Catedrala Mitropolitană din Paris şi a fost inaugurat în
iulie 2009, de către Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Centrul
funcționează cu binecuvântarea ÎPS Părinte Iosif,
Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și
Meridionale, și este împărțit în două secțiuni – una
organizând programe în limba română, iar cealaltă, în
limba franceză.
Vezi şi: http://basilica.ro/centrul-de-studii-dumitru-staniloaeparis-s-a-incheiat-sesiunea-de-evaluare/

În perioada 10-13 octombrie a avut loc
sesiunea anuală de evaluare a cursanţilor Centrului
Ortodox
de
Studii
și
Cercetare Dumitru
Stăniloae (CDS) al Mitropoliei Ortodoxe Române a
Europei Occidentale și Meridionale. Evenimentul s-a
desfăşurat în cadrul complexului Centre National de
Formation des Scouts et Guides de France,
din regiunea pariziană. La această sesiune au
participat profesori de la Facultăţile de Teologie din
Bucureşti, Cluj, Sibiu, din Brüxell şi din Viena.
Diplomele au fost ȋnmânate absolvenţilor de către
Ȋnaltpreasfinţitul
Părinte
Mitropolit
IOSIF.
Înaltpreasfinţia Sa i-a felicitat pe cei 60 de cursanţi
veniţi din Mitropolia Europei Occidentale şi
Meridionale, dar şi din Arhiepiscopia Germaniei,
Austriei şi Luxemburgului şi le-a mulţumit pentru
efortul şi râvna depusă şi le-a adresat mulţumiri şi
profesorilor asociaţi CDS Paris.
Ȋn anul 2016-2017, pentru al patrulea an
consecutiv, CDS Paris a organizat programul de studii
online: Intoducere în Teologia Ortodoxă. Programul sa adresat persoanelor fără studii teologice anterioare și
a fost conceput în așa manieră încât să ajute la fixarea
cunoștințelor teologice de bază. Perioada de
desfășurare a fost noiembrie 2016 – iunie 2017.
Cursurile au fost ținute în serile de luni și joi, începând
cu ora 20:30 (a Parisului), și au avut o durată de 2h, din
care ultimile 30 de minute rezervate întrebărilor din
partea cursanților.
Procesul propriu-zis de evaluare a fost urmat
de o sesiune de comunicări științifice din partea
profesorilor, pe diferite teme, urmată de o serie de
ateliere tematice paralele, de aprofundare și dezbatere
a temelor propuse. Ȋntâlnirea a avut şi o componentă
socială și mai ales liturgică – un scurt program turistic,
rugăciunile de dimineață și de seară, toate încununate
de comuniunea euharistică, în cadrul Dumnezeieștii
Liturghii, au fost tot atâtea prilejuri de cunoaștere și
împărtășire reciprocă.
Sfânta Liturghie a fost oficiată ȋn biserica,
veche de 900 de ani, din incinta acestui castel.
Evenimentul
s-a
desfăşurat
în
cadrul
complexului Centre National de Formation des
Scouts et Guides de France, din Regiunea Paris.
În cadrul acestei întâlniri a fost lansată și oferta
educațională a CDS Paris pentru anul academic 20172018: Cum citim Sfânta Scriptură? Cei interesaţi
pot consulta www.teologie.eu şi se pot ȋnscrie.
Chemări la Hristos – Rufe zu Christus

CONCURSUL de COLINDE de la TORINO,
9 – 10 decembrie 2017
La ce-a de a II-a ediţie a Concursul de colinde
susţinut de coruri din Mitropoliile Ortodoxe Române
din Europa Centrală (Nürnberg) şi Apuseană (Paris) a
participat şi corul Bisericii Sf. Ap. Andrei din Viena,
dirijat de Georgel POPA, ȋmpreună cu cu alte opt coruri
din patru ţări din diaspora europeană.
Se
pot
asculta
la
următoarele
adrese:
http://episcopia-italiei.it/…/1736-festival-de-colindela-t…
Corul Bisericii Sf. Ap. Andrei din Viena de la minutul
29
https://www.youtube.com/watch?v=3AHxQmuno7c&
feature=share
Corul Bisericii Sf. Ap. Andrei din Viena de la minutul
55
Pentru Corul Bisericii noastre s-a acordat
premiul III. Alese felicitări pentru cei 20 de corişti
participanţi cu dirijorul, dar şi D-nei Prof. Agnesia
IVAN, care a pregătit ani buni acest cor. Dumnezeu să
primească osteneala şi ȋntreaga jertfă de a lăuda Cerul
şi pământul prin cântarea minunatelor şi frumoaselor
noastre colinde, pentru ca noi să ne pregătim pentru
primirea Pruncului HRISTOS şi naşterea Lui ȋn ieslea
inimilor noastre.
Anul viitor acest concurs se va desfăşura la noi ȋn
Viena.
DOAMNE AJUTĂ!

ÎNTÂLNIREA ANUALĂ ATORG
FREIBURG 2017
În perioada 29 septembrie - 1 octombrie a avut
loc, la Freiburg, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Părinte Mitropolit Serafim, întâlnirea anuală a
Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania
(ATORG). Peste 150 de tineri români din Germania,
Austria, Anglia, Elveția, dar și invitați din România au
participat la această întâlnire.
Delegaţia din Austria a fost reprezentată de
tinerii din parohiile ortodoxe din Viena şi Wiener
Neustadt, însoţiţi de Părintele Răzvan Gasca, parohul
bisericii Sf. Parascheva din Wiener Neustadt.
În cadrul întâlnirii a fost susţinută conferinţa cu
titlul "Frumusețile Creației și modul în care datele
cunoașterii științifice pot fi trepte către sporirea în
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credință" de către Pr. Diacon dr. Sorin Mihalache,
conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Iași și autor a mai multor volume dedicate teologiei și
științe. Precum o indică şi titlul, pe parcusul conferinţei
s-a discutat dacă cercetarea științifică poate duce către
simţirea prezenţei iubitoare a Sfintei Treimi în creaţie
sau dacă poate duce spre negarea Creatorului.
În ce măsură ajută cunoştiinţele științifice la
spiritualizarea, la înduhovnicirea, la «subțierea» și
edificarea omului? Părintele diacon a subliniat că, de
fapt, omul este cel care decide dacă ştiinţa şi
cunoașterea îi devin propria închisoare, prin întărirea
mândriei, sau cale spre creşterea duhovnicească,
smerindu-se în faţa lui Dumnezeu.
Pr. Diacon dr. Sorin Mihalache a evidenţiat că
omul se poate întâlni cu Dumnezeu în orice domeniu
de activitate, însă pentru a-L putea cunoaşte pe
Dumnezeu omul trebuie să caute Adevărul, trecând
printr-un proces de despătimire.
De asemenea, pe parcusul conferinței s-a arătat
că experinţele pe care le trăim zi de zi, clipă de clipă,
se întipăresc în fiinţa noastră şi ne formează modul de
a vedea şi interpreta lumea văzută. De aceea, am fost
îndemnaţi sa alegem conştient activitățile în care ne
implicăm.
Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu un program
artistic susținut de tinerii din ATORG.
Duminica, la biserica Sf. Mina din Freiburg, sa oficiat Sf. Liturghie în prezența PS Episcop Vicar
Sofian Brașoveanul, urmată de o agapa pregătită de
enoriașele parohiei.
La invitația ÎP Părinte Mitropolit Serafim
următoarea întâlnire ATORG va avea loc anul viitor în
incinta Centrului Mitropolitan din Nürnberg.
BERG ATHOS. ERINNERUNGEN AN EINE
GEISTLICHE STUDIENREISE
Univ. Prof. Dr. Michael LANGER
Unsere gemeinsame Reise auf den Berg Athos liegt
nun schon mehr als fünf Wochen zurück und ich habe
mich immer noch nicht gemeldet um Dir, Nicolae zu
danken für die großartige Reise und das Miteinander.
Ohne Dich und Theodoros wären uns manche Tore
verschlossen geblieben. Es war menschlich eine
außerordentlich gelungene Reise, jeder war
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rücksichtsvoll und emphatisch und die sieben
unterschiedlichen Temperamente harmonierten ganz
ohne Konflikte.
In die autonome Mönchsrepublik sind wir
gereist, offiziell mit Visum. Ich selber bin seit meines
Studiums mit vielen Klöstern verbunden, vor allem aus
dem Benediktinerorden. Großartige Persönlichkeiten
habe ich dort kennen gelernt. Der Münchener
Benediktinerabt Odilo Lechner, einer der ganz Großen
spirituellen Meister im deutschsprachigen Raum, war
mir zeitlebens ein väterlicher Freund und Ratgeber. An
ihn musste ich denken, als wir in Simonos Petras mit
Pater Makarios sprachen. In der profanen Welt findet
man solche Menschen ganz selten: Dieser bescheidene,
gebildete Franzose mit seiner unglaublichen
Liebenswürdigkeit hat mich sehr beeindruckt. Als er
seinen Lebensweg von der katholischen Kirche zur
Orthodoxie und zum Mönchstum schilderte, war ich
tief berührt von der Aufrichtigkeit der Gottessuche und
der Ehrfurcht, mit der er von anderen Konfessionen
sprach. Keine Spur an Überheblichkeit oder
Besserwisserei: nur in so demütigen Miteinander kann
Dialog gelingen. Bei solchen Mönchen spürt man, dass
ihre Sehnsucht erfüllt ist, dass sie mit sich eins sind,
angekommen und glücklich ihren Weg mit Gott gehen.
Die Erinnerung an solche Gesichter spendet uns Trost
und Licht im Dunkeln unserer eigenen Turbulenzen.
Was bleibt mir in Erinnerung? Ein sehr
einfaches Leben, das man gar nicht als solches
empfindet. Erstaunlich, worauf man verzichten kann.
Wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir nicht vorstellen
können mehrere Stunden Liturgie um vier Uhr
morgens mitzufeiern, eine Zeit in der ich
normalerweise die Einschlafphase beende. Am Anfang
war es noch schwierig und die Liturgie des ersten
Klosters unserer Pilgerreise, der Skiti Hagia Annas,
war auch noch nicht so mitreissend. Aber am Schluss
war ich geradezu süchtig und habe ein Verlangen
verspürt, mich in jene Trance versetzen zu lassen, in
die man unwillkürlich gerät, wenn man offenen
Herzens sich auf das Geheimnis der Mönche einlässt.
Mehr als tausend Jahre ist diese Tradition in einer
überwältigend schönen Landschaft lebendig und wird
gehütet allen Einflüssen zum Trotz.
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Das wir in dieses Leben einen kurzen Einblick
nehmen konnten, empfinde ich als großes Geschenk,
fromm würde ich sagen, als eine Gnade.
Cuvânt înfricoșător de la avva Petroniu
Prodromitul
Avva
Petroniu (1914 2011) avea obicei să
rostească un cuvânt
de folos la întreaga
obşte în serile de
duminică. Mai ales
în
vremea
posturilor, zicea: Să ne nevoim fraților, să ne nevoim.
Să ne sfințim vieţile, ca nu cumva să se laude vrăjmașul
cu sufletele noastre în ziua mâniei. Că vicleanul diavol
va grăi cu neruşinare Domnului la Judecata de Apoi:
„Vezi? Le-ai creat lumea. Le-ai făcut Împărăție. Te-ai
și răstignit pentru ei! Și tot mie mi-au slujit!”.
Auzi!? Înfricoșător, cuvioase! Aveți de grijă! Şi
repeta: Să nu care cumva să dăm pricină de laudă
potrivnicului diavol cu sufletele noastre în fața lui
Dumnezeu în Ziua cea mare a Judecății.
(Lumea monahilor 125 / 20 Noiembrie 2017)

6. Panorthodoxes Jugendtreffen
"Freiheit und Verantwortung"

Am Samstag, 7. Oktober 2017, fand bereits
zum sechsten Mal das Panorthodoxe Jugendtreffen im
Bildungszentrum Mater Salvatoris in Wien statt.
Zentrales Thema der Workshops war die Frage nach
Freiheit und Verantwortung der Jugendlichen in der
heutigen Gesellschaft. Die Relevanz dieses Themas,
besonders für Jugendliche, spiegelte auch die große
Zahl von teilnehmenden Jugendlichen aus ganz
Österreich wider.
Das Jugendtreffen wurde mit einer feierlichen
Liturgie eröffnet, die gemeinsam von Metropolit
Arsenios, dem orthodoxen Klerus von Österreich aus
verschiedenen Gemeinden und zahlreich erschienenen
Jugendlichen und Erwachsenen in der Kirche zum
Göttlichen Heiland zelebriert wurde. In seiner Predigt
sprach Metropolit Arsenios über die Wichtigkeit und
Bedeutung der den Menschen von Gott geschenkten
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Freiheit, die der Mensch in verantwortungsvoller
Weise ausüben soll: Freiheit und Verantwortung
gehören immer zusammen. Der Mensch ist frei in
seiner Entscheidung – nicht nur in kleinen Belangen,
sondern letztlich sogar frei, sich für Gott zu
entscheiden oder sich abzuwenden, muss allerdings
auch für seine Entscheidung einstehen und die
Konsequenzen zu tragen bereit sein. Der Metropolit
hob hervor, dass eine Entscheidung für Christus in der
heutigen Zeit vielleicht nicht „angemessen“ erscheint,
wir aber dank Seiner Zusage, dank Seines Kreuzes und
Seiner Auferstehung, immer in Seiner Liebe sind und
leben.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen
vertieften die Kinder und Jugendlichen das Thema bei
mehreren Workshops:
Die Mönche aus St. Andrä erklärten, wie sie
durch freiwilligen Verzicht frei werden für Gott. Sie
gaben einige praktische Anregungen in der Einübung
freiwilligen Verzichts, der auch Menschen außerhalb
des Klosters großen Gewinn bringen könne und
Abhängigkeiten vermeide: Etwa wäre es eine gute
Übung, das Smartphone für einen halben Tag bewusst
nicht zu gebrauchen. So würde nicht das Gerät den
Rhythmus des Menschen zu bestimmen beginnen,
sondern der Mensch bliebe Herr über den Einsatz des
Gerätes.
In einem weiteren Workshop kamen die
Seelsorger der Russischen Kirche mit den jungen
Menschen ins Gespräch über die oft gar nicht so
einfache Entscheidungsfreiheit angesichts schwieriger
Situationen und thematisierten in diesem Kontext
Schuld, Sühne und Versöhnung.
Der rumänische Bischofsvikar ordnete im von
ihm gestalteten Workshop das Thema in die heutige
Lebenswelt ein und zeigte unter anderem sehr schön
auf, dass Freiheit im christlichen Sinn nicht
gleichzusetzen sei mit dem Liberalismus im weltlichen
Sinn, da dieser die untrennbar zur Freiheit gehörende
Verantwortung nicht immer ausreichend im Blick
habe.
Der Militärseelsorger reflektierte Freiheit und
Verantwortung im Kontext der großen und kleinen
Lebensentscheidungen, die einer grundsätzlichen
Orientierung bedürften.
In einem fünften Workshop studierten die
Kinder und Jugendlichen das Loblied „Heilig ist der
Herr Zebaoth“ ein; beim abschließenden Fest rundete
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dieses gemeinsam als Gebet vorgetragene Lied den Tag
ab.
Das Nachmittagsprogramm bot dann den
Teilnehmern neben der schon traditionellen
Ikonenmalerei, verschiedene Musikdarbietungen, Tanz
und serbische kulinarische Leckerbissen.
Die Organisatoren, unter der Leitung von
Erzpriester Emanuel Nutu, teilten die Meinung der
meisten Jugendlichen, dass die Stimmung beim
diesjährigen Orthodoxen Jugendtreffen besonders
entspannt und herzlich war.

Astăzi s-a născut Hristos
Mesia chip luminos
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi !
Mititel înfăşăţel,
În scutec de bumbăcel
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi !
Vântul bate, nu-L răzbate,
Neaua ninge, nu-L atinge
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi !
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi !

O Tannenbaum
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter!
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat schon zur Winterszeit
Ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit!
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren.

Din cer senin

Din cer senin, un cor divin
Se-aude lin cântând.
Păstori cu har, pe culmi apar,
Albi miei în dar ducând.
O stea din zări, veghind cărări,
Spre depărtări arzând.
Conduce magi, cu daruri dragi,
În albi desagi ducând.
Si-un prunc plăpând, cu chipul blând,
Stă surâzând, tăcând.
Iar Maica Sa Îl legăna
Și toți se bucura.
Și cerul sfânt și-acest pământ
S-a luminat prin Prunc.
Și s-au sfințit și s-au slăvit
Acei ce L-au primit.
Iar noi văzând ne închinăm
Și chipu-I sărutăm.
Cu dor voim de-ai Lui să fim
Și-n veci să Îl slăvim.
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Sectorul 20, 21
Sectorul 22
Sectorul 23

- 5 ian. (P. Nutu)
- 7 ian. (P. Nutu)
- 7 ian. (P. Moga)

Baden
Mödling

- 4 ian. (P. Nutu)
- 7 ian. (P. Dura)

Vă rugăm să Vă anunţaţi direct (cu adresa exactă şi nr.
de telefon) prin bilet, SMS sau mail la preotul slujitor:
P. DURA Tel. 0699/17 37 87 74; E-mail:
pr.dura@rumkirche.at
P. NUTU, Tel. 0676/42 32 426;
pr.nutu@rumkirche.

E-mail:

P. MOGA, Tel. 0676/772 81 90; E-mail:
pr.moga@rumkirche.at
În perioada 2-6 ianuarie 2018 nu vom avea slujbele de
seara (miercuri, vineri şi sâmbătă), ci numai Uternia şi
Sf. Liturghie din Duminici şi sărbători, potrivit
programului.

Sfinţirea caselor cu prilejul BOBOTEZEI 2018:
Sectorul 1, 3, 5
Sectorul 2
Sectorul 4,11

- 2 ian. (P. Dura)
- 6 ian. (P. Nutu)
- 5-6 ian. (P. Dura)

Sectorul 6,18,19
Sectorul 7, 8, 9
Sectorul 10

- 2 ian. (P. Nutu)
- 6 ian. (P. Moga)
- 4 ian. (P. Dura)

Sectorul 12
Sectorul 14
Sectorul 15

- 3 ian. (P. Dura)
- 2 ian. (P. Moga)
- 5 ian. (P. Moga)

Sectorul 16
Sectorul 13
Sectorul 17

- 3 ian. (P. Moga)
- 4 ian. (P. Nutu)
- 4 ian. (P. Moga)

N.B. Cei care au plătit Contribuţia bisericească
(Kirchenbeitrag) pe 2016 sunt rugaţi să trimită per
SMS
(0699.17
37 87
74)
sau
Mail:
pr.dura@rumkirche.at numele exact şi data
naşterii pentru a putea comunica la fisc
(Finanzamt) pentru scăderea din impozit.
Program liturgic:
În seara de Crăciun 24.12, ora 18:00 vom săvârşi
Vecernia Crăciunului şi vom cânta colinde.
25.12 Naşterea Domnului ora 9:30 Utrenia şi Sf.
Liturghie, concert de colinde cu corul nostru
MARȚI 26.12, ora 9:30 Acatist şi Sf. Liturghie
MIERCURI 27.12 ora 9:30 Acatist şi Sf. Liturghie
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Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr 2018 mit Gesundheit,
Friede und Freude wünschen Ihnen
die Priester unserer
Rumänischen Orthodoxen
Kirchengemeinde in Österreich!
Vă dorim CRĂCIUN FERICIT cu PACE, SĂNĂTATE şi BUCURII SFINTE
D U M N E Z E U SĂ BINECUVINTEZE CUNUNA ANULUI 2 0 1 8 !
La MULŢI, BUNI şi FERICIŢI ANI
Vă urează preoţii slujitori şi Consiliul parohial al Bisericii noastre !
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