
ȘCOALA ŞI BISERICA SUSȚIN EDUCAȚIA 

ELEVILOR DE LA SATE ŞI ORAȘE 

† Daniel 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toţi 

elevii, părinţii şi cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar, la începutul anului şcolar 2019-2020.  

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 

declarat anul 2019 ca An omagial al satului românesc 

(al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari). 

Prin această iniţiativă, s-a dorit evidenţierea 

faptului că satul este spaţiul în care s-au format şi 

păstrat, de-a lungul 

timpului, multe dintre 

valorile spirituale, 

culturale şi identitare, 

transmise până în 

zilele noastre. 

În acest sens, 

relevant este modelul 

scriitorului şi 

dascălului Ion 

Creangă, cel care a 

valorificat resursele 

sufleteşti ale ţăranului 

român şi a îmbinat 

armonios dragostea 

pentru copii cu darul povestirii: „Hai mai bine despre 

copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată 

şi drept vorbind, acesta-i adevărul” („Amintiri din 

copilărie”, capitolul II). 

Satul românesc nu mai este astăzi ce era cu 

mai mulţi ani în urmă. În multe sate, locurile natale 

sunt părăsite de către generaţiile tinere, mulţi elevi 

provin din familii dezavantajate din punct de vedere 

economic, accesul la educaţie este limitat, iar 

solidaritatea dintre oameni este tot mai redusă, sătenii 

înstrăinându-se de propriul pământ şi de propria lor 

identitate. 

Biserica Ortodoxă Română susţine educaţia în 

mediul rural, organizând proiecte de prevenire şi 

corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, 

aşa cum este Proiectul Alege Şcoala! (etapele IV, V şi 

VI), organizat în parteneriat cu Fundaţia World Vision 

România. 

Totodată, prin continuarea Programului 

catehetic Hristos împărtăşit copiilor, prin organizarea 

de tabere şi activităţi educaţionale, Biserica doreşte să 

încurajeze copiii şi tinerii să-şi trăiască viaţa în 

comuniune de iubire cu Dumnezeu şi oamenii, după 

îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Drept aceea să 

urmărim cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către 

altul” (Romani 14, 19). 

Acolo unde există cooperare strânsă între 

preot, primar şi învăţător, se creează speranţă mai 

multă şi comuniune 

spirituală mai intensă. 

Astăzi, atât în 

mediul rural, cât şi în 

mediul urban, Familia, 

Biserica şi Şcoala sunt 

chemate să ofere 

copiilor şi tinerilor 

ajutorul necesar 

dezvoltării lor atât în 

plan personal, cât şi 

comunitar, să cultive 

libertatea, 

responsabilitatea şi 

demnitatea persoanei umane, într-o lume marcată 

profund de individualism şi secularizare. 

Cu prilejul începutului anului şcolar 2019-

2020, ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 

„Învăţătorul şi Domnul” (Ioan 13, 13), să lumineze şi 

să umple de pace şi bucurie sufletele copiilor şi 

tinerilor, precum şi ale părinţilor, învăţătorilor şi 

profesorilor care îi ajută pe elevi să fie o binecuvântare 

pentru poporul român, pentru prezentul şi viitorul 

României! 
https://basilica.ro/la-inceputul-noului-an-scolar-

patriarhul-daniel-adreseaza-un-mesaj-pentru-elevi-parinti-si-cadre-

didactice/ .(10.09.2019)        
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RUGĂCIUNE pentru ELEVI la ÎNCEPUTUL 

ANULUI ŞCOLAR 2019-2020  

După o vacanţă binemeritată elevii din şcolile 

vineze au început luni 2 septembrie noul an şcolar cu 

însufleţire şi bucurie. 

Într-o lume şi într-un timp marcate tot mai 

mult de consumerism, individualism şi secularizare se 

cuvine ca tinerele vlăstare ale Bisericii şi neamului să 

fie crescute şi educate întru temeluirea demnitatăţii şi 

caracterului persoanei umane în libertatea ziditoare şi 

responsabilitate pentru viitor. 

Ca şi în anii anteriori am organizat şi acum cu 

prilejul începutului de an şcolar rugăciune de invocare 

a ajutorului lui Dumnezeu pentru copiii noştri să 

„primească învăţăturile cele bune şi folositoare spre 

împlinirea lor şi spre bucuria părinţilor“. Această 

slujbă specială a fost organizată sâmbătă 7 septembrie 

2019 la ora 17 în biserica noastră. Preoţii slujitori 

împreună cu elevii au citit psalmi şi rugăciunle 

rânduite pentru acest prilej. Au participat elevi însoţiţi 

de părinţi sau bunici. Mulţi dintre elevi s-au mărturisit, 

iar Duminică (8.09) la Sf. Liturghie 100 de copii au 

primit Sf. Împărtăşanie. 

Să fie un an şcolar binecuvântat de Dumnezeu 

cu sănătate, bucurie şi spor la învăţătură! 

DOAMNE AJUTA! 

Ne grăieşte P. Arsenie Boca*  

Liturghia 

Sfânta Liturghie este cea 

care mai ţine lumea. 

Dumnezeu coboară între 

oameni şi urcă oamenii la 

Sine, pe scara Sfintei 

Liturghii. 

Sângele Mielului din 

Sfânta Împărtăşanie mai 

ţine sufletul în oase şi 

lumea în picioare. 

Precum Taina Pocăinţei e un dar al cerului pentru 

mântuirea fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie 

(mare Taină ascunsă sub chip smerit) fereşte lumea de 

urgiile antiHristului. Iată de ce, toată lumea ar trebui să 

vină la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e 

darul acesta pe pământ.  

Deci, câtă vreme mai sunt oameni care caută 

pocăinţa şi Sfânta Împărtăşanie, satana n’are putere: îl 

opreşte Dumnezeu. Dar când oamenii se vor întuneca 

la minte aşa de tare, încât vor împiedica Sfânta 

Liturghie, voind necredinţă; în zilele acelea va înceta şi 

Jertfa cea de’a pururi şi va începe urâciunea pustiirii, 

precum zice la Daniil: Şi din vremea când va înceta 

Jertfa cea de’a pururi şi va începe urâciunea pustiirii, 

vor fi 1290 de zile. (Daniil XII, 11).  

*Texte culese de George Crasnean 

DIE FREUNDSCHAFT GOTTES MIT DEN 

MENSCHEN* 

- Die Bibel für junge Leute – 

† DANIEL 

Patriarch der Rumänischen Orthodoxen Kirche 

 

Liebe Jugendliche!  
Die Bibel als „Buch der Bücher“ ist die 

Gesamtheit der von den christlichen Kirchen als 

geoffenbartes („mitgeteiltes“) Wort Gottes 

betrachteten Schriften des Alten und Neuen 

Testaments. Sie ist das heilige Buch der Christenheit 

und damit „Heilige Schrift“. Über die Heilige Schrift 

sagte Johannes Chrysostomos im 4. Jahrhundert 

folgendes: „Anfangs sprach Gott selber zu den 

Menschen, sofern es den Menschen möglich war, Ihn 

zu hören. So kam Er zu Adam, … so sprach Er zu 

Noah,… Er kam als Gast zu Abraham. Wie durch eine 

Epistel, um mit uns die alte Freundschaft zu erneuern, 

hat Gott Schriften gesendet. Diese Schriften wurden 

von Gott gesendet, gebracht hat sie Mose”. 

Der erste Teil der Heiligen Schrift, genannt 

Altes Testament, ist die Geschichte des Volkes Israel 

im Laufe dessen sich Gott selbst als einziger wahrer 

Gott, über alle menschliche Vor- oder Darstellung, ja 

über alle anderen Namen geoffenbart hat. Am Fuße 

des Berges Sinai antwortet Gott dem Mose aus einem 

brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte, mit den 

Worten: „Ich bin der Seiende” (Ex 3, 14). Aus diesen 

Worten verstehen wir, dass Gott das Sein in und durch 

sich selbst ist, das einzige ungeschaffene Sein, 

unsichtbar, unbedingt und unbegrenzt. Das Volk Israel 

erhält in diesem Sinne das Gebot und die Weisung: 

„Ich bin der HERR, dein Gott… Du sollst keine 

anderen Götter haben neben Mir! Du sollst dir kein 

Bildnis noch irgendein Gleichnis machen... Bete sie 

nicht an” (Ex 20, 2-5). Das ist das erste von den Zehn 

Geboten. Sie bilden die „Gesetzestafeln”, von Gott 

selbst mitgeteilt und Mose auf dem Berg Sinai 

übergeben (Ex 20, 2, 17; Dtn 5, 21). Die Zehn Gebote 

fassen das Gesetz des Alten Testaments zusammen 

und stellen den ersten und wichtigsten Moralkodex der 

Menschheit dar! Sie besitzen einen universellen Wert! 

Liebe Freundin! Lieber Freund! 

Das gesamte Alte Testament ist auf den 

Messias, den Gesalbten, hin gerichtet, über den gesagt 
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wird, dass er ein Nachkomme des Königs David sein 

und in Bethlehem geboren wird (Mi 5,1), dass er den 

Armen eine frohe Botschaft bringen, die zerbrochenen 

Herzen heilen, den Gefangenen die Freilassung 

verkündigen und die Blinden sehend machen wird (Jes 

61,1). Der Prophet Jesaja sagt die Leiden, den Tod und 

die Verherrlichung des Messias (Jes 53,1-12) voraus. 

Darum behauptet der Apostel Paulus, dass das Alte 

Testament unser „Erzieher … auf Christus hin“ 

gewesen ist (Gal 3, 24). In diesem Sinne hat selbst der 

auferstandene Jesus Christus den Jüngern Lukas und 

Kleopas auf dem Weg nach Emmaus die Stellen aus 

dem Gesetz – den fünf Büchern Mose, den Propheten 

und den Psalmen - gezeigt, die über ihn berichten (Lk 

24, 27). 

Liebe Leserin! Lieber Leser! 

Der zweite Teil der Bibel heißt Neues Testament 

und beinhaltet 27 Schriften. Der Evangelist Johannes 

sagt uns, dass „Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass 

er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht 

verloren werden, sondern das ewige 

Leben haben.” (Joh 3, 16). Gott hat 

den Menschen „nach seinem Bilde, 

nach dem Bilde Gottes“ geschaffen, 

damit er in einer Gemeinschaft der 

Liebe mit Gott ewig leben kann. 

Das neue Gebot, das Jesus 

seinen Jüngern gibt, ist, dass sie 

einander lieben, so wie ER sie liebt: 

„Das ist mein Gebot, dass ihr euch 

untereinander liebt, wie Ich euch 

liebe.” (Joh 15, 12); „Daran wird 

jeder erkennen, dass ihr Meine 

Jünger seid, wenn ihr Liebe 

untereinander habt.“ (Joh 13, 35). 

Im Liebesgebot für Gott und die 

Mitmenschen sind das gesamte 

Gesetz und die Propheten enthalten 

(Mt 22, 40). Die Liebe ist die 

umfassendste Tugend und das 

Wesen des christlichen Lebens. 

Niemand wird ohne barmherzige Liebe gerettet, eine 

Liebe, die sich sogar die Feinde in den Blick nimmt: 

„Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl 

denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch 

beleidigen und verfolgen“ (Mt 5, 44). Der Friede und 

die Freude sind Früchte der Liebe, die wir nicht anders 

erhalten können, als in der Nachfolge unseres Herrn 

Jesus Christus, der sagt: „Lernt von mir; denn Ich bin 

sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr 

Ruhe finden für eure Seelen.“ (Mt 11, 29). 

Die zentrale Botschaft der Heiligen Schrift ist 

die Botschaft des ewigen Lebens, der Liebe, die 

stärker ist, als der Tod: „Wer an mich glaubt, der wird 

leben, auch wenn er gleich stirbt!“ (Joh 11, 25) und „Ich 

werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage“ (Joh 6, 44). 

Die Bibel als Heilige Schrift ist die Erfahrung der 

Liebe Gottes zu den Menschen entlang ihrer 

Geschichte. 
*Vorwort der „BIBEL für junge orthodoxe Christen“, Wien 2019 

BIBLIA PENTRU TINERII ORTODOCŞI 

CREŞTINI DIN SPAŢIUL DE LIMBĂ 

GERMANĂ 
 

 Într-o lume tot mai îmbuibată cu lecturi 

superficiale şi explozii informaţionale, într-o societate 

tot mai antrenată în realităti virtuale Cuvântul lui 

Dumnezeu descoperit şi păstrat nouă în Sfânta 

Scriptură trebuie sa rămână hrană şi putere mare 

pentru vieţuirea profundă, pentru împlinirea sensului 

măreţ al existenţei noastre, mântuirea. Tinerii – supuşi 

şi ei, în mod chiar abuziv, explozie informaţionale şi 

lumii virtuale – reprezintă o grupă esenţială şi 

importantă a Bisericii noastre de azi, dar şi de mâine. 

 În spaţiul creştin apusean, unde a apărut şi o 

carte cu titlu: „Biserica fără tineri“ specialişti în 

pedagogia religioasă a tinerilor şi specialişti în studiul 

Biblie au publicat prin Fundaţia Youcat din Germania, 

în urmă cu patru ani cartea: „Biblie tinerilor Bisericii 

catolice“. Cartea s-a tradus deja în 

39 de limbi (şi în chineză şi arabă) 

într-un tiraj de şase milioane de 

exemplare.  Această carte a primit, 

anul trecut, locul întâi în Franţa 

pentru grafica specială ce se 

adresează în mod special tinerilor, 

dar şi tuturor celor cu suflet tânăr, 

chiar dacă sunt la diferite vârste. 

 Pentru versiune ortodoxă, în 

limba germană, a acestei Biblii 

pentru tineri au lucrat – sub 

coordonarea Pr. Prof. Dr. Nicolae 

Dura (Viena) – vreme de doi ani 

următorii profesori: Pr. Dr. 

Constantin Oancea (Sibiu), Dr. Irina 

Dura-Niţu (Viena), Pr. Dr. Stelian 

Tofană (Cluj) şi Dr. Olimpiu-

Nicolae Benea (Cluj). Prof. Dr. 

Constantin Nikolakopoulos 

(München) a revăzut mărturiile 

ortodoxe adaptate pentru textele 

biblice. Întreaga muncă a fost 

binecuvântată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit 

Dr. Serafim Joantă, Arhiepiscopul Germaniei, Austrie 

şi Luxemburgului. 

 Această Biblie pentru tineri ortodcşi, a preluat 

din versiunea germană catolică textele biblice alese, 

unele imagini şi grafica special facută de Alexander 

von Lengerke (Köln), grafică ce ajută substanţial la 

înţelegerea textului alăturat. Textele biblice alese de la 

prima carte a Bibliei (Facerea) până la ultima 

(Apocalipsa) au şi explicaţii marginale din Sfinţii 

Părinţi şi mari teologi ortodocşi, dar şi din marile 

personalităţi culturale ale umanităţii (Dostoievski, 

Kant, Beethoven, Descartes, Pascal, Steinhardt, Vieru, 

Ţuţea ş.a.). Această ediţie se bucură de un generos 

cuvânt înainte despre „Prietenia lui Dumnezeu cu 

oamenii“, scris de Preafericitul Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.  

 O particularitate deosebită a Bibliei pentru 

tinerii ortodocşi este şi mulţimea imaginilor de 
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excepţie, icoane prea-frumoase: (Mântuitorul-

Atoţiitorul pictură de acum 1500 de ani şi păstrată la 

Mănăstirea Sf. Ecaterina de la Sinai, Egipt; ori icoane 

din şcoala de pictură rusă: Sf. Andrei Rubleov, 1410), 

ori minunate reprezentări în frescă de la Mănăstirile 

noastre din Bucovina, dar şi din Grecia (Sf. Muntea 

Athos, pictate de Panselinos), Serbia, Macedonia şi 

Bulgaria, imagini puse la dispoziţie de către Prof. 

George Crăsneanu. 

 Valoarea acestei lucrări este dată de: textele 

biblice alese cu responsabilitate ştiinţifică, explicaţiile 

marginale, dar şi mărturiile date de personaliţăţi din 

istorie şi din actualitate. Pentru a vorbi tinerilor şi 

pentru ca ei să înţelegă şi mai bine au fost preluate 

scurte mărturii şi întrebări de la 20 de tineri, aceste 

texte redau ceva din însufleţirea tinerilor, dar şi unele 

griji şi preocupări speciale. Cartea apare în Editura 

RUOKI Österreich de la Viena.  

 Biblia pentru tinerii ortodocşi creştini se va 

tipări la jumătatea lunii noiembrie a.c. şi se adresează 

vorbitorilor de limbă germană (Austria, Germania şi 

Elveţia). Avem nădejdea şi încredinţărea că această 

lucrare – cu ajutorul lui Dumnezeu – va fi folositoare 

pe cărarea mântuirii, căci cuvântul divin se adresează 

tuturor şi actualitatea lui rămâne permanent. 

 

SPERANȚĂ, DRAGOSTE și CREDINȚĂ 

ÎNTÂLNIREA TINERILOR ORTODOCŞI 2019 

 

Peste 4.000 de tineri ortodocşi din România şi 

din alte 50 de ţări au participat în seara de joi, 5 

septembrie 2019, în Piaţa Mihai Viteazul din Craiova 

(judeţul Dolj), la deschiderea celei de a şasea ediţii a 

Întâlnirii internaţionale a Tineretului Ortodox (ITO). 

La eveniment au fost prezenţi Patriarhul 

României, Mitropolitul Olteniei, alţi ierarhi ai Bisericii 

Ortodoxe Române, oficialităţi locale şi centrale. 

 Delegaţiile celor 51 de ţări participante au 

defilat prin faţa asistenţei şi au participat apoi la slujba 

de Te Deum oficiată de Episcopul vicar al Episcopiei 

Aradului, Prea Sfinţitul Emilian Lovişteanul. 

Cuvântul de deschidere a fost adresat de Prea 

Fericitul Părinte Daniel Ciobotea, Patriarhul B.O.R., 

care i-a numit pe tineri „binecuvântare şi potir al 

bucuriei pentru popor”, stare la care ajung „prin 

credinţă, speranţă şi iubire”. 

„Când cultivaţi iubirea sinceră în familie, în 

prietenie, în parohie, în eparhie, în societate şi în toate 

întrunirile ortodoxe naţionale şi internaţionale, spre 

bucuria Ortodoxiei întregi şi comuniunea între 

popoarele lumii”, voi deveniţi şi „apostoli sau 

misionari ai Evangheliei Domnului nostru Iisus 

Hristos”, le-a mai spus Părintele Patriarh Daniel. 

 „Întâlnirea Tinerilor de anul acesta, de la 

Craiova, stă sub semnul exerciţiului de dialog. Primul 

rol al acestui dialog este ca fiecare să se deschidă la 

noutate. Este important ca în acest dialog să ne simţim 

liberi să primim şi să-i înţelegem pe alţii. Din acest 

punct de vedere, întâlnirea dumneavoastră trebuie să 

fie un exerciţiu de sinceritate în vorbire şi deschidere 

la ascultare, ambele valori fiind fundamentale pentru 

ca adunarea noastră să fie marcată de discernământ. 

Suntem aici pentru a ne pune în ascultarea a ceea ce 

Duhul Sfânt ne învaţă, cu modalităţi şi direcţii adesea 

imprevizibile”, a spus în cuvântul său Înalt Prea 

Sfinţitul Părinte Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi 

Mitropolitul Olteniei.  
Tinerii au fost salutaţi apoi de secretarul de 

stat pentru Culte, Victor Opaschi, şi de prefectul 

judeţului Dolj, Dan Narcis Purcărescu.  Au urmat 

aprinderea torţei ITO şi intonarea imnului Întâlnirii. 

 Seara s-a încheiat cu un spectacol artistic 

susţinut de soprana Felicia Filip, rapsodul Tudor 

Gheorghe, grupul vocal-instrumental al Arhiepiscopiei 

Râmnicului şi formaţia Generaţia Folk. 

Deschiderea ITO 2019 a fost prefaţată de 

vernisajul expoziţiei de fotografii  „Mount Athos – 

Lingering between image & photographic gaze” 

/”Muntele Athos – Pendulând între imagine şi 

reprezentare fotografică”, deschisă în holul 

Universităţii de stat din Craiova. 

 

Programul Întâlnirii - desfăşurat pe parcursul a 

patru zile – a cuprins workshop-uri găzduite de mai 

multe şcoli din Craiova, conferinţa „Unitatea în Duh şi 

Adevăr. Credinţă, Nădejde, Dragoste”, susţinută de 

Înalt Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit dr. Irineu Popa, o 

procesiune religioasă având ca repere trei biserici şi 

trei centre civile din capitala Olteniei  - Sala 

polivalentă, Universitatea şi piaţa Mihai Viteazul, o 

lansare de carte, concerte de muzică populară şi de 

muzică uşoară, expoziţii, dar şi timp liber lăsat la 

dispoziţia participanţilor pentru a străbate oraşul şi 

împrejurimile lui. 

Punctul culminant al ITO 2019 l-a constituit 

participarea, în ziua de Duminică, 8 Septembrie, a 

sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, la Sfânta 

Liturghie slujită de mai mulţi ierarhi ai B.O.R. şi ai 

altor Biserici Ortodoxe surori şi un sobor de preoţi în 

biserica mânăstirii Maglavit, situată în comuna cu 

acelaşi nume, pe Calea Severinului, tot în judeţul Dolj, 

la 64 km de Craiova.  

 De numele comunei Maglavit este legat 

indusolubil numele ciobanului Petrache Lupu (14 

octombrie 1907 – 14 decembrie 1994), care la vârsta la 

27 de ani, la 31 mai 1935, într-o vineri, a avut o primă 

viziune divină, „Moşul”, după cuvântul lui, care i-a 
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apărut lângă o salcie, pe malul Dunării, părând că 

pluteşte la două palme deasupra pământului şi care i-a 

vorbit despre nevoia ca oamenii să se pocăiască de 

păcatele lor, pentru a se feri de nenoricirile ce vor 

urma, şi i-a cerut să-i spună preotului din sat despre 

venirea lui. Tânărul cioban nu a făcut ceea ce i s-a 

cerut, nici după această venire, nici după a doua, 

petrecută în vinerea următoare. Abia la a treia venire, 

peste încă o săptămână, când de faţă au fost încă doi 

ciobani care l-au auzit pe Petrache vorbindu-i unei 

persoane nevăzute de ei.  

Istoria de la Maglavit aduce aminte de 

apariţiile Sfintei Fecioare la Fatima (Portugalia), cu 

atât mai mult cu cât una dintre profeţii vorbeste despre 

răul ce va veni de la steaua din răsărit ("Dacă nu vă 

pocăiţi, din steaua mare care vine de la Răsărit va 

curge mult sânge pe pământul ăsta şi va fi foamete 

mare şi multă suferinţă"), trimitere la atrocităţile ce 

aveau să fie comise de Stalin şi de bolşevicii lui. 

 În plină perioadă interbelică s-a declanşat un 

fenomen de masă, Maglavitul devenind loc de 

pelerinaj pentru mulţimi de toate categoriile sociale, de 

la oameni sărmani şi bolnavi până la puternicii zilei. 

Iar în timpul celui de al doilea război mondial, când 

armata română (susţinută material, în mare parte, s-a 

spus, cu banii strânşi la Maglavit) aliată cu Germania 

lui Hitler lupta la Cotul Donului, în Uniunea Sovietică, 

mareşalul Antonescu l-ar fi adus pe Petrache Lupu să-i 

întărească pe soldaţi, iar acesta ar fi prezis că războiul 

va fi pierdut. 

Venirea comuniştilor la putere în România a 

însemnat izolarea ciobanului de la Maglavit, la care 

oamenii continuau să vină, dar pe ascuns, până când, 

din 1952 începând, securiştii l-au tot luat periodic din 

sat pe Petrache Lupu, ca să-l ducă ei ştiau unde, pentru 

că la întoarcere acesta nu povestea mai nimic, după 

cum nu le-a mai spus nici „vorba cea mare” pe care i-o 

lăsase Moşul. 

La primele ore ale dimineţii de 8 septembrie 

2019 s-au săvârşit după rânduială slujba de târnosire a 

bisericii cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului” şi 

„Izvorul Tămăduirii”, urmată de Sfânta şi 

Dumnezeiasca Liturghie.  

Slujba Euharistică a fost săvârşită pe o 

esplanadă amenajată în faţa sfântului locaş, astfel 

încât, pe toată durata ei, toţi tinerii participanţi la ITO 

2019, precum şi credincioşii prezenţi au putut trece 

prin Sfântul Altar  pentru a primi binecuvântare. 

Impresionantul sobor de arhierei, preoţi şi diaconi a 

fost condus de Înalt Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit 

Irineu. Au fost prezenţi Înalt Prea Sfinţitul Părinte Ioan 

Selejan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul 

Banatului, Înalt Prea Sfinţitul Părinte Daniel, 

Mitropolitul Vidinului (Bulgaria), Înalt Prea Sfinţitul 

Părinte Gheorgheos de Kitros, Mitropolit de Katerini 

(Grecia), Înalt Prea Sfinţitul Părinte Teodosie Petrescu, 

Arhiepiscopul Tomisului, Prea Sfinţitul Părinte Qais 

Sadiq, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), Înalt 

Prea Sfinţitul Părinte Varsanufie Gogescu, 

Arhiepiscopul Râmnicului, Prea Sfinţitul Părinte 

Galaction Stângă, Episcopul Teleormanului şi 

Alexandriei, Prea Sfinţitul Părinte Nicodim 

Nicolăescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Prea 

Sfinţitul Părinte Sebastian Paşcanu, Episcopul Slatinei 

şi Romanaţilor, Prea Sfinţitul Părinte Ignatie Trif, 

Episcopul Huşilor, precum şi alţi arhierei invitaţi la 

ITO 2019. 

După citirea Evangheliei zilei, Prea Sfinţitul 

Părinte Ignatie a adresat tinerilor un cuvânt de 

învăţătură, în care a vorbit despre Maica Domnului ca 

„modelul de frumuseţe prin excelenţă”. „Viaţa Maicii 

Domnului este una care s-a consumat în deplină 

smerenie, la umbra lui Hristos. Prin viaţa ei, prin 

frumuseţea ei, mai ales lăuntrică, interioară, prin 

curăţie şi dragoste faţă de Hristos, trupul ei a devenit 

ca o biserică în care Dumnezeu a liturghisit cu voia 

sa”, a spus, în mare, Părintele Episcop Ignatie. 

După Sfânta Liturghie, tinerii din 

Arhiepiscopia Craiovei au predat torţa ITO către tinerii 

din Arhiepiscopia Timişoarei, care va găzdui în anul 

viitor cea de-a 7-a ediţie a ITO. 

La finalul Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfinţitul Părinte 

Mitropolit Irineu s-a adresat tinerilor prezenţi la ITO 

2019, mulţumindu-le pentru darul pe care l-au făcut 

Bisericii din Oltenia în decursul acestor zile. 

„Astăzi, Biserica are nevoie de noi pentru a fi 

pe deplin ea însăşi. Ca Biserică, voi sunteţi Trupul 

Domnului înviat prezent în lume. Vă rog să vă amintiţi 

mereu că sunteţi membri ai Bisericii noastre Ortodoxe. 

Sunteţi legaţi unii cu alţii, aveţi nevoie unii de alţii 

pentru a marca într-adevăr diferenţa într-o lume tot 

mai tentată de diviziuni. Într-o lume în care sunt tot 

mai mult certuri şi dispute, voi trebuie să fiţi mesajul 

de unitate, de pace şi unitate. Numai mergând 

împreună cu Mântuitorul Hristos vom fi cu adevărat 

puternici şi capabili să ducem lumina în nopţile din 

această lume!  

Vă rog, nu ignoraţi glasul lui Dumnezeu, Care 

vă cheamă să vă ridicaţi şi să urmaţi căile pe care El 

le-a pregătit pentru noi. Ca şi Preasfânta Fecioară 

Maria şi împreună cu ea, fiţi în fiecare zi purtători ai 

bucuriei Sale şi ai iubirii Sale. Fiţi următori fericitului 

Petrache, care s-a ridicat degrabă de îndată ce l-a 

chemat Domnul să vestească mesajul primit de la El 

pentru fraţii şi surorile sale. Aţi pornit la drum şi aţi 

venit la această întâlnire în Oltenia. Şi acum, bucuria 

mea este să simt că inimile voastre bat de iubire faţă de 

Mântuitorul Iisus Hristos, ca aceea a Preasfintei 

Fecioare Maria, a Sfântului Petru, a Sfântului Ioan şi a 

dreptcredinciosului Petrache Lupu.  

Vă îndemn să alergaţi spre Mântuitorul 

Hristos, nu vă mulţumiţi cu pasul lent al celui care se 

aşază la coadă la sfârşitul rândului. Este nevoie de 

curajul de a face un pas înainte, un salt îndrăzneţ şi 

cutezător pentru a dobândi Împărăţia lui Dumnezeu şi 

a vă angaja pentru o umanitate mai fraternă, mai bună, 

mai fericită.  

Când veţi avea acest curaj, Duhul Sfânt vă va 

stimula în această alergare înainte. Biserica are nevoie 

de elanul şi de credinţa dumneavoastră”, a spus Înalt 

Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.  
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La sfârşitul Slujbei Euharistice, Înalt Prea 

Sfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a hirotesit-o întru 

iconom-stavrofor pe monahia Maria Mărgineanu, 

stareţa mânăstirii Maglavit. De asemenea, în semn de 

mulţumire şi apreciere pentru promovarea valorilor 

Bisericii Ortodoxe prin cântec şi poezie, maestrul 

Tudor Gheorghe a primit Ordinul „Crucea Sfântului 

Nicodim”, cea mai înaltă distincţie bisericească pentru 

mireni în Mitropolia Olteniei. Au mai fost acordate 

gramate arhiereşti de mulţumire persoanelor de bine 

care au ostenit la ridicarea şi înfrumuseţarea 

aşezământului monahal de la Maglavit.  

Evenimentul s-a încheiat cu predarea torţei 

ITO către Mitropolia Banatului, reprezentată la 

Maglavit de Înalt Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit Ioan 

Selejan. 

Organizatorii au predat ştafeta reprezentanţilor 

Arhiepiscopiei Timişoarei, gazda următoarei ediţii. 

Torţa ITO a trecut de la cuplul care a reprezentat 

Arhiepiscopia Craiovei la un cuplu de tineri din 

Timişoara, în prezenţa Mitropoliţilor Irineu al Olteniei 

şi Ioan al Banatului. 

ITO 2020 va fi a şaptea Întâlnire internaţională 

a Tinerilor Ortodocşi, după ediţiile din Baia Mare 

(2014), Cluj (2015), Bucureşti (2016), Iaşi (2017), 

Sibiu (2018) şi Craiova (2019).  

 
*Vera Maria Neagu,          

VIAŢA CULTELOR, Buletin săptămânal de informare religioasă, 

15 septembrie 2019, p. 5 

 

Imnul Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi (ITO) 2019 

Pr. Dr. Ioniţă Apostolache  

1. De mângâiere noi n-avurăm parte,  

Până ce prin credință-am biruit.  

Prin jertfă, lacrimi și nădejdi curate,  

Strămoșii noștri daci au înflorit.  

În haina biruinței ne-mbrăcarăm, 

Spălată în credință de oltean.  

Aici în ‘ceastă margine de țară,  

Sfințită moștenirea lui Traian. 

 

Refren: Pe vatra strămoşească înfloriră  

Credință și nădejde neam de neam.  

Potirul sfânt ne e acum lumină,  

În dragoste păstrată pe altar.  

Oltenia provincie latină,  

Credință și nădejde neam de neam.  

Potirul sfânt ne e acum lumină,  

În dragoste păstrată pe altar. 

 

2. Din dragoste de vatră și de țară  

Îi biruirăm pe necredincioși.  

Pe cei ce făr‘ de cuget încercară,  

Să ne răpească dorul de Hristos.  

În sfintele biserici odrăslite,  

Din jertfa celor mărturisitori.  

Primim în dar comori neveștejite,  

În dragoste de frați și de surori. Refren  

 

3. Hristos ne-adună-acuma la Craiova,  

Dând binecuvântare peste noi.  

Împărtășind iarăși latină slova  

Ortodoxiei noastre înapoi.  

Fă Doamne ca din negura uitării,  

Să se desprindă valuri de lumini.  

Din dragostea frățească plece norii,  

Și una toți să fie biruind. Refren:.......  

 

4.   Pe toți copiii dragi-ai României,  

Chemăm să vie astăzi lângă noi.  

Înveșmântați în dragostea Băniei,  

Spre dragostea cea fără de nevoi.  

Suntem un gând și o mărturisire,  

Potir sfințit noi suntem azi cu toți.  

Craiova îți aducem mulțumire,  

Întru credința pe care o porți. Refren:....  

 

În dragoste păstrată pe altar  

În dragoste păstrată pe altar 
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TINERI de care ne BUCURĂM 

Mein Name ist Daniela-Beatrice 

COJOCARU und ich wurde am 

8. März 1999 in Piatra-Neamt 

geboren. Im Alter von drei Jahren 

bin ich gemeinsam mit meinen 

Eltern nach Wien gezogen. 

Obwohl ich zur Zeit des Umzugs 

noch klein war, habe ich in 

Erinnerung, dass es anfänglich 

nicht einfach war, sich an ein 

völlig unbekanntes Umfeld zu 

gewöhnen, vor allem auch aufgrund der 

sprachlichen Barriere. Dank der Bemühungen meiner 

Eltern, schaffte ich es jedoch diese rasch zu 

überwinden und mich so in meiner neuen Heimat 

einzuleben. 

Rückblickend sind die Jahre im Kindergarten 

und in der Volksschule wie im Flug vergangen, wobei 

ich aus dieser Zeit viele schöne Erinnerungen 

mitnehmen konnte. Im Anschluss daran habe ich das 

bilinguale Gymnasium in der Draschestraße besucht, 

welches ich im Juni 2017 erfolgreich mit der 

Matura abgeschlossen habe.  

Im darauffolgenden Jahr habe ich den 

Entschluss gefasst, meinem Interesse für die 

Wirtschaft nachzugehen und mich beim 

Bundesministerium für Finanzen zu bewerben. Als 

angehende Betriebsprüferin beim Finanzamt in Wien 

kann ich nun sagen, dass es die richtige Entscheidung 

war. 

Auch wenn die letzten Jahre nicht immer nur 

von Höhen geprägt waren, bin ich umso dankbarer 

dafür, dass ich durch den Glauben an Gott meine 

persönliche Stärke gefunden habe und stets Kraft 

schöpfen konnte, um mich aufzurappeln, 

weiterzumachen und mein Bestes zu geben. An dieser 

Stelle möchte ich besonders meinen Eltern danken, 

denn ohne ihre tatkräftige Unterstützung, Liebe und 

Fürsorge wäre ich nicht da, wo ich heute bin. 

 

Mă numesc Martina 

COJOCAR şi sunt născută în 

anul 2000 la Zrenjanin 

(Serbia).  

Până la 4 ani am trăit în 

localitatea Uzdin, sat 

românesc din Banatul 

sârbesc. Din acest sat provin 

şi părinţii mei, Mircea şi 

Laura Cojocar. Aş vrea să 

mentionez că satul de unde provin este foarte cunoscut 

prin succesele mari al tenisului de masă si pictură 

naivă. În anul 1986 CTM „Unirea“ din Uzdin a fost 

campiona pe ţară în Iugoslavia. Iar prin pictura naivă 

suntem la fel cunoscuţi în toată lumea. 

În anul 2004 părinţii mei au hotărât să se 

instaleze la Viena, unde şi eu am frecventat şcoala 

elementară. Iar anul acesta am terminat Gimnasiul 

Sportiv, căci până în prezent m-am ocupat cu înnotul. 

Pot să amintesc din succesele mele clasamentul pe 

locul 2 si 3 la campionatul vienez. În momentul de faţă 

eu nu mă mai ocup cu înnotul, dar lucrez ca antrenoare 

la cluburile de înnot Donau şi Hakoah.  

Anul acesta am terminat matura 

(bacalaureatul) şi ambiţiile mele sund îndreptate spre 

studiile de limba. Sper ca prin munca şi osteneala care 

îmi stau în faţă, totuşi voi reuşi să-mi termin studiile şi 

să-mi împlinesc visul de a deveni traducator.  

Aş vrea să multumesc şi părinţiilor mei pentru 

susţinerea care o primesc de la ei, dar la fel sunt şi 

foarte mulţumitoare Duhovnicilor mei din Parohia 

Bisericii „Sfantului Apostol Andrei“ preoţilor Nicolae 

si Emanuel care prin sfaturile lor m-au încurajat să 

continui cu învăţatul mai departe.  

Multumesc şi Bunului Dumnezeu pentru 

sănătatea şi înţelepciunea care mi-a dat-o să ajung 

până aicea unde sunt acum.          

 Doamne Ajuta! 

 

SFÂNTUL MUNTE ATHOS – GRĂDINA MAICII 

DOMNULUI 

 

Şapte zile minunate (15-21.09) am petrecut o 

grupă de profesori de la Colegiul Universitar al 

Bisericilor din Viena alături de Rectorul Dr. Christoph 

Berger într-un pelerinaj de studiu la Sf. Munte Athos, 

din Grecia. Unii dintre aceşti colegi am fost în această 

grupă pentru a treia oară.  

Ne-am închinat şi am cinstit mulţimea 

moaştelor şi a icoanelor făcătoare de minuni păstrate 

pe Sf. Munte. Am participat la programul de slujbe 

athonite cu cântările deosebit de frumoase, dar am avut 

şi dialoguri contructive cu stareţii Mănăstirilor: 

Simonos Petra, Grigoriu şi Pantocrator. De asemenea, 

am comunicat duhovniceşte cu părinţi atoniţi: Macarie, 

autorul Vieţii sfinţilor (12 volume), Lukas, Elisei, 

Gavrilă, Matei, Iustinian ş.a.  
Cinci colegi din grupă au ajuns până pe vârful 

Atonului la 2.033 m înălţime, bucurându-se de 

atmosfera de har şi de lumină, de un asfinţit şi un 

răsărit de soare din marea liniştită. 



 
 

Chemări la Hristos – Rufe zu Christus 8 

Cei prezenţi au fost bucuroşi şî impresionaţi de 

frumuseţea slujbelor şi a cântărilor preafrumoase, dar 

şi de atmosfera deosebită în care trăiesc cei peste 1.500 

de monahi de diferite etnii în Sf. Munte Athos. 

 

DIGITALE MEDIEN AUF DEN SPUREN DER 

ORTHODOXEN IN WIEN 

Mit großer Freude und Dankbarkeit möchten wir 

ankündigen, dass wir am Samstag, 7. Dezember 2019, 

um 19 Uhr von der rumänischen orthodoxen 

Kirchengemeinde in Wien (Bischofsvikar Erzpriester 

Dr. Nicolae Dura) eingeladen worden sind, die 

Resultate unseres wissenschaftlichen Projektes „Ein 

digitales Geoportal der Geschichte der SerbInnen in 

Wien (1741–1918)" im Gemeindesaal der Kirche „Zur 

hl. Auferstehung und hl. Ap. Andreas" (Simmeringer 

Hauptstraße 161, 1110 Wien) vorzustellen. Unser 

Projekt wurde von 1. Jänner 2018 bis 30. Juni 2019 

von der Magistratsabteilung (MA) 7 gefördert und an 

der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in 

Wien verwirklicht  
                                      (https://orthodoxes-wien.oeaw.ac.at/). 
Der Ausgangspunkt des Forschungsprojektes ist 

die Recherche von biographischen Daten und Fakten 

zu orthodoxen SerbInnen in Wien, und hier vor allem 

zu bedeutenden Persönlichkeiten des politischen, 

sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen sowie 

kulturellen Lebens der Zeit, von 1741 bis 1918, sowie 

zu deren Wohnorten und deren Wirkungsstätten in der 

Hauptstadt des Habsburgerreiches.  

Diese biographischen Daten haben wir in eine 

Datenbank eingegeben und haben dadurch über eine 

Applikation im Internet (Geoportal), die für alle frei 

zugänglich ist, die Biographien von rund 290 Wiener 

SerbInnen online frei abrufbar und suchbar gemacht. 

An diesem Publikumsabend möchten wir unsere 

Resultate und vor allem deren Nutzen für die 

interessierte Öffentlichkeit vorstellen. Ein besonderes 

Anliegen ist es uns, die panorthodoxe Dimension 

dieser Arbeit vorzustellen, weil wir in Zukunft Daten 

zu historischen Persönlichkeiten aller orthodoxen 

Kirchengemeinden in Wien in unser Vorhaben 

einbeziehen möchten. Wie diese Kooperation gedacht 

und in Zukunft realisierbar werden könnte, werden wir 

im Laufe des Abends konkret darlegen.  
Referieren werden: Doz. Mag. Dr. Mihailo 

Popović (Projektleiter) und Zlatan Stojadinovic BA 

(wissenschaftlicher Mitarbeiter). 

15 arhive „de aur”, descoperite de un om cu har 

PREOT CU SCLIPIRE DE GENIU  

SALVEAZĂ ISTORIA NEAMULUI 

Andi MIRON  

Vasile Oltean este o figură emblematică a 

Brașovului. În vârstă de 71 de ani, slujitorul Bisericii 

„Sfântul Nicolae” și-a dedicat aproape jumătate de 

secol studiului de documente istorice de o valoare 

uriașă, ascunse decenii în podul bisericii. Este preot, 

muzeograf și director la muzeul „Prima Școală 

Românească”, filolog, istoric și profesor universitar.  

„Eu sunt victima unei situații penibile din 

1949, când Ana Pauker a dat un decret prin care 

Armata Română trebuia să ardă în fiecare lună 40 de 

metri liniari de arhivă bisericească. Preotul de atunci, 

Ioan Prișcu, le-a urcat în turnul bisericii și a zidit ușa 

de intrare în turn, fără să spună cuiva. 10 ani cât a 

durat acea lege a Anei Pauker, ne-am ars toată istoria, 

pentru că toate documentele noastre erau în biserici”, a 

dezvăluit Vasile Oltean pentru Evenimentul Zilei. 

„Abia în 1967, un epitrop s-a urcat în pod să ia o 

scândură, a tras de ea, s-a dărâmat acea ușiță și a 

descoperit că erau 6.000 de cărți și 30.000 de 

documente. Când le-am luat de acolo, le-am așezat în 

15 camere pline. Mai am 3 încăperi necercetate, deci 

12 le-am terminat”, a declarat Vasile Oltean. 

Documentele studiate de către Vasile Oltean 

reprezintă niște izvoare istorice de o valoare 

incontestabilă: „Am scris până acum 43 de cărți, 

ultimele două le-am lansat săptămâna trecută, la 

Covasna. E vorba despre o monografie a Diaconului 

Coresi – singura de pe piață, dar și o monografie a lui 

Mihai Viteazul – cea mai veche monografie din lume – 

din 1603, scrisă la Nürnberg, Germania. Am mai găsit 

manualul din secolul XI, un text precoresian, un text 

din 1495 în limba română, înainte de scrisoarea lui 

Neacșu. Am găsit și prima Biblie a rușilor, am găsit 

prima carte slavă din lume – Cracovia, 1491, am găsit 

manuscrisul pe piele de ied nenăscut, cu foițe de aur de 

la Lăpușneanu – Codex Aureus, toate cărțile școlii 

ardelene, am toate Bibliile românești. Biblia lui Șerban 

Cantacuzino – 1688, Biblia de la Blaj – 1797, Biblia 

de la Buzău – 1856, Biblia de la Paris, a lui Ion 

Heliade Rădulescu – 1858… Acum am găsit, de 

curând, o Biblie tipărită la Petersburg de ruși, în limba 

română – 1818. E o colecție extraordinară”. 

Vasile Oltean spune că istoria predată în școli 

conține multe dezinformări și vine și cu exemple în 

https://orthodoxes-wien.oeaw.ac.at/
https://evz.ro/author/andi-miron
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acest sens: „Cum să fiu de acord cu istoria 

învățământului, care spune că școala asta este din 

secolul XVI?! Am găsit notat într-un document al 

papei Bonifacio al XIX-lea, care vorbea despre această 

școală la 1392”. 

Toată lumea știe că Anton Pann este autor. De 

fapt, autorul imnului a liniei melodice este Gheorghe 

Ucenescu, din Șcheii Brașovului! Eu am avut o 

biografie a lui, în care povestește cum l-a compus aici, 

în grădină, de față cu Bălcescu și Alecsandri. Andrei 

Mureșanu, care îi era prieten și care a asistat i-a spus 

<<Vino și duminică, și-ți fac niște versuri!>>”. 

„Monografia lui Mihai Viteazul am tradus-o 

toată, o cronică de 700 de pagini, scrisă de un ungur și 

doi nemți. Ediția mea are 1.000 de pagini, deci am 

satisfacția că-l cunosc pe Mihai Viteazul poate mai 

bine ca pe tatăl meu. Nu l-au criticat pe domnitorul 

nostru. În cronica despre care vă spun – prima din 

lume, Mihai Viteazul apare în context universal cu 

toate personalitățile din vremea aceea și evenimentele 

care s-au petrecut la Viena, în Muntenia, Transilvania. 

E o viziune foarte largă. Rudolf, Pașa Hasan sunt în 

cartea respectivă, în contextul evenimentelor de atunci. 

Tot ceea ce se întâmpla în lume. Asta pentru mine este 

o mare surpriză. Imaginea lui este de <<Mihai-

Eroul>>. Apare ca un cioban, foarte fain portretul. Nu 

îl laudă, ci spun ce s-a întâmplat. Apare ca un 

conducător de oști bine pus la punct, pozitiv. M-a 

surprins corectitudinea neamțului, care nu 

interpretează, ci spune exact ce s-a întâmplat”. 

Fragment din https://evz.ro/15-arhive-de-aur-descoperite-de-un-

om-cu-har-preot-cu-sclipire-de-geniu-salveaza-istoria-

neamului.html?fbclid=IwAR2ZGQaEKqUlV0Rtpiw8fsfxPpGAtb_

FyFki7GtiSR7WrJXWhNwL6E46X3I (3.10.2019) 

 

POVESTEA AROMÂNILOR - Documentar  

de exceptie* 

Vlahi și Vlahia Mare. 

În 579, doi cronicari bizantini, Teofan 

Spovednicul și Teofilact din Simocatta, atestează că 

autohtonii din Haemos vorbeau o limbă romanică 

(episodul cu Torna fratre) denumită azi Proto-Româna. 

În secolele VIII și IX sunt frecvent menționați la 

Dunărea de jos și în toată peninsula balcanică până în 

Tesalia, Vlahii, cum li s-a zis de atunci încoace, după 

un cuvânt gotic (Walh).  

Cuvântul Βλάχοι (Vlahi) este notat de 

bizantini în anul 976 în cronica autorului bizantin 

Kedrenos ; mai înainte nu este menționat deoarece 

cronicarii bizantini denumeau indistinct Ῥωμαῖοι 

(Romei) toți băștinașii peninsulei balcanice supuși ai 

împărăției bizantine, indiferent de limbile lor greacă, 

proto-albaneză sau proto-română. Filologul Ilie 

Gherghel, într-un studiu despre cuvântul „Vlahi” arată 

că denumirea cartierului Blachernae (Vlaherne) din 

Constantinopol vine de la vlahi și datează aproximativ 

din secolul al VI-lea; vlahii ar fi avut o colonie lângă 

capitală.  

În secolul al VIII-lea sunt menționați 

"vlahorinchinii" în Balcani. În secolul al X-lea, 

cronicarul arab Mutahhar al-Maqdisi, a menționat 

printre vecinii popoarelor turcice pe slavi, 

Waladj(vlahi), alani, greci și alte popoare. 

În anul 938 Ibn al-Nadīm a publicat lucrarea 

Kitāb al-Fihrist (Indexul cărților arabe) în care a 

menționat „turcii, bulgarii, vlahii" (folosind termenul 

Blagha’ pentru vlahi) și alte popoare. Identificarea 

Blagha’cu vlahii/românii a fost făcută de Dodge[16] și 

Spinei. 

În secolul al XI-lea, conform "Analelor de la 

Bari", (apărute cu "Anales Lupi Protospatharii"), în 

anul 1025, împăratul Vasile al II-lea a trimis în Italia o 

mare armată formată din vandali, turci, varegi 

(vikingi), bulgari, vlahi (probabil aromâni), 

macedonieni și alte neamuri ca să atace și să ocupe 

Sicilia (anul 1027 in Anale). 

Războiul crunt dintre Primul imperiu bulgar și 

împăratul bizantin Vasile al II-lea Bulgaroctonul adică 

„ucigașul de bulgari” provoacă deplasări de populații 

relatate de cronicarul Ioannis Skylitzes, prin care 

legătura dintre Vlahii nord- și sud-Dunăreni este 

definitiv întreruptă, o mare parte dintre cei sud-

Dunăreni, strămoșii direcți ai Aromânilor, trecând la 

sud de linia Jireček și refugiindu-se în teritoriile 

muntoase azi situate în Grecia de nord, în Albania 

centrală sau la frontiera între Republica Macedonia și 

Grecia.  

Tot în secolul al XI-lea, vlahii sunt menționați 

de Ana Comnena în Alexiada ca locuitori ai 

imperiului. Sunt menționați și ca participanți în bătălia 

de la Lebunion dintre Imperiul condus de Alexius și 

pecenegi. 

În secolul al XII-lea, răscoala Asǎneștilor duce 

la întemeierea unui regat aromâno-bulgar denumit în 

cronicile vremii [1185] Regnum bulgarorum et 

valachorum și numit de istoricii moderni "Al doilea 

Imperiu bulgar". Acest regat este înlocuit, după șase 

decenii de existență, de cele două țarate bulgărești din 

Vidin și Târnovo, precum și de o serie de despotate și 

cnezate în Macedonia, Dobrogea și câmpia Dunării de 

jos. 

În perioada Evului Mediu, Aromânii au mai 

creat pe alocuri state semi-autonome conduse de 

Dobromir Chrysus și Ivancu iar pe teritoriul actualei 

Grecii, state cum ar fi Vlahia Mare sau Vlahia Mică. 

Ulterior, în secolul XIX, Aromânii au jucat un rol 

important în independența mai multor țări balcanice ca 

Bulgaria, Albania și Grecia față de Imperiul Otoman. 

Fragment de la Pr. Dr. Marin MĂLINAŞ şi 

https://www.youtube.com/watch?v=jlW6mVC6nDg;https://ro.wiki

pedia.org/wiki/Istoria_arom%C3%A2nilor 

https://evz.ro/15-arhive-de-aur-descoperite-de-un-om-cu-har-preot-cu-sclipire-de-geniu-salveaza-istoria-neamului.html?fbclid=IwAR2ZGQaEKqUlV0Rtpiw8fsfxPpGAtb_FyFki7GtiSR7WrJXWhNwL6E46X3I
https://evz.ro/15-arhive-de-aur-descoperite-de-un-om-cu-har-preot-cu-sclipire-de-geniu-salveaza-istoria-neamului.html?fbclid=IwAR2ZGQaEKqUlV0Rtpiw8fsfxPpGAtb_FyFki7GtiSR7WrJXWhNwL6E46X3I
https://evz.ro/15-arhive-de-aur-descoperite-de-un-om-cu-har-preot-cu-sclipire-de-geniu-salveaza-istoria-neamului.html?fbclid=IwAR2ZGQaEKqUlV0Rtpiw8fsfxPpGAtb_FyFki7GtiSR7WrJXWhNwL6E46X3I
https://evz.ro/15-arhive-de-aur-descoperite-de-un-om-cu-har-preot-cu-sclipire-de-geniu-salveaza-istoria-neamului.html?fbclid=IwAR2ZGQaEKqUlV0Rtpiw8fsfxPpGAtb_FyFki7GtiSR7WrJXWhNwL6E46X3I
https://www.youtube.com/watch?v=jlW6mVC6nDg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_arom%C3%A2nilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_arom%C3%A2nilor
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MEHRERE HUNDERT TEILNEHMER BEI 

ORTHODOXEM JUGENDTREFFEN 

Mehrere hundert Jugend-liche sind am 

vergangenen Wochenende zum bereits achten 

panorthodoxe Jugendtreffen in Wien gekommen, wie 

die orthodoxe Metropolis von Austria mitteilte.  

 

Ort des Geschehens war auch heuer wieder das 

Bildungszentrum Mater Salvatoris in Wien-Neubau 

(Kenyongasse 4). Das Jugendtreffen begann am 

Samstagvormittag mit ei-ner Göttlichen Liturgie, bei 

der mit Metropolit Arsenios (Kardamakis) fast 20 

Kleriker aus verschiedenen orthodoxen Kirchen 

zelebrierten.  
Der Metropolit ermutigte die Jugendlichen zu 

einem selbstverantworteten christlichen Leben in 

Freiheit. Das christliche Leben bedeute Freiheit. Diese 

Freiheit ende freilich dort, dort, wo man sich von 

Christus entferne. Schon der Apostel Paulus sage: 

"Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir", so der 

Metropolit. Die Ausrichtung des eigenen Lebens auf 

Jesus Christus verleihe dem Menschen "absolute 

Freiheit". Die Folge davon sei, dass man "auf gewisse 

Dinge verzichten" werde "nicht weil sie verboten sind, 

sondern weil ich erkenne, dass sie mir nicht nützlich 

sind, also mir schaden". 

Die Veranstaltung stand heuer unter dem 

Motto "Das Gebet und ich: Wie spreche ich mit Gott?" 

Den Hauptvortrag hielt der Abt des orthodoxen 

Klosters Maria Schutz in St. Andrä/Zicksee, Paisios 

(Jung). Das Gebet liege in der Natur des Menschen 

begründet, so der Abt. Schon immer hätten die 

Menschen versucht, dem "Göttlichen" nahe zu sein. Es 

sei ein Phänomen der Moderne, dass andere Dinge 

wichtiger geworden sind und das Gebet nicht mehr ein 

selbstverständlicher Teil des normalen Alltagslebens 

wahrgenommen werde.  

Abt Paisios appellierte an die Jugendlichen, 

ein vertieftes Gebetsleben zu pflegen, "und zwar nicht 

nur, wenn es einem schlecht geht, sondern jeden Tag 

des Lebens". Dazu brauche es aber auch einer 

gewissen Übung. Auf die jungen Teilnehmer warteten 

zu dem wie jedes Jahr Workshops zu unterschiedlichen 

religiösen Themen. Dazu kamen Kurse für 

Ikonenmalerei, Gesang und Tanz. Das Panorthodoxe 

Jugendtreffen isteine Initiative der Orthodoxen 

Bischofskonferenz. Das erste Jugendtreffen fand 2012 

statt und seither jedes Jahr.  

 
www.metropolisvonaustria.atbzw. www.orthodoxejugend.at; 

https://redaktion.kathpress.at/action/kpprod/download?&p=8041&

c=6da2 

 

PE TABORUL SCHIMBĂRII LA FAȚĂ 

PELERINAJ ISRAEL - AUGUST 2019  

 

 

Având binecuvântarea Părintelui nostru 

Mitropolit Serafim, Praznicul Schimbării la Față a 

Domnului (după calendarul neîndreptat) din acest an a 

fost chemare și îndreptare a pașilor pelerinilor din 

Comunitatea noastră din Viena, însoţiţi de Pr. Emanuel 

Nuţu, spre Israel, spre urcarea Taborului, spre urmarea 

pașilor lui Iisus, Mântuitorul lumii.  

Am avut marea binecuvântare de a participa 

alături de mii de pelerini din toată lumea la 

Privegherea de noapte, încununată cu săvârșirea Sfintei 

Liturghii de către Patriarhul Ierusalimului pe Muntele 

Tabor, acolo unde Dumnezeu îngăduie de veacuri o 

minune spre întărirea noastră, anume, coborârea 

norului despre care citim în Sfânta Evanghelie, un nor 

plin de mireasmă bineplăcută şi care coboară lin 

mângâind pe toţi cei prezenţi, care aşteaptă cu mâinile 

ridicate spre cer, binecuvântarea Lui: „În vremea 

aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru și pe Iacov şi pe 

Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o 

parte. Şi S-a schimbat la faţă înaintea lor și a strălucit 

faţa Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe 

ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, 

vorbind cu Dânsul. Și, răspunzând, Petru a zis lui 

Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, 

vom face aici trei colibe: Ţie una, și lui Moise una şi 

lui Ilie una. Dar, pe când el vorbea, un nor luminos i-a 

umbrit şi, iată, glas din nor zicând: Acesta este Fiul 

Meu Cel iubit, în Care am binevoit; de Acesta să 

ascultaţi!...”(Mt. 17, 1-9) 

Am avut câteva zile în care ne-am gândit mai 

mult la suflet, la lucrările minunate pe care Dumnezeu 

le-a făcut şi le face cu noi, ne-am bucurat de 

apropierea şi venerarea Locurilor Sfinte, unde Fiul lui 

Dumnezeu S-a făcut Om, a săvârșit multe minuni, a 

murit și a înviat. Rămânem în suflete cu bucuria ce 

vine din binecuvântarea acestor Locuri Sfinte căutate 

de noi cu evlavie, dar și cu multă nevoința.  

Purtând în rugăciune pe toți frații și surorile 

noastre în Hristos, pomenind în mod deosebit pe toţi 

http://www.orthodoxejugend.at/
https://redaktion.kathpress.at/action/kpprod/download?&p=8041&c=6da2
https://redaktion.kathpress.at/action/kpprod/download?&p=8041&c=6da2
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ctitorii bisericii aflate în construcţie, ne-am întors cu 

multă pace și mai multă nădejde și curaj în lupta 

pentru Mântuire.  

 

BISERICA SE ÎNALŢÃ PRECUM 

O RUGÃCIUNE SPRE CER 

 

După 10 luni de muncă intensă, având 

încurajarea şi sprijinul în rugăciunea şi jertfa 

dumneavoastră, Biserica din sectorul 2 al Vienei se 

poate vedea înălţându-se spre cer. S-a ajuns la cota de 

10 m., iar lucrarea continuă în acelaşi ritm susţinut.  

Aducem mulţumire tuturor celor care ajută şi 

rugăm pe toţi cei care înţeleg şi apreciază importanţa 

acestei lucrări, să se alăture ctitorilor acestui sfânt 

Locaş, aducând jertfa lor aici: 

 

Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde in 

Österreich 

Bank Austria 

IBAN:   AT101200010014231202 

BIC:      BKAUATWW 

Verwendungszweck: Kirchenbau 
 

TOAMNA 

Anonim 

 

Mi-aplec din nou urechea să înţeleg Cuvântul,  

Să ascult ce spune polaia şi-apoi ce spune vântul,  

Şi dezlegându-mi mintea de gândurile rele,  

Să înţeleg mesajul covorului de stele.  

 

Din nopţile de vară cu miez de viaţă nouă,  

Cu dimineţi frumoase parcă scăldate-n rouă,  

Când vântul care sulfă din ce în ce mai rece  

Îmi spune parcă-n taină căci vara iarăşi trece.  

 

Prin vâjâitul parcă din ce în ce mai tare  

Îmi aminteşte vântul căci vine gerul mare  

Ce stinge picătură de viaţă din natură  

Şi va schimba pământul cu-ntreaga lui făptură.  

 

Însă între arşiţa din zilele de vară  

Şi iarna-n care totul parcă-i sortit să moară,  

Există o toamnă lungă atât de minunată,  

Ca o speranţă-n lume de Dumnezeu lăsată.  

 

Toamna vei culege doar rodul mincii tale  

Cu plâns de bucurie sau lacrimi mari de jale,  

Căci toamna-i foarte dreaptă, ea este rea sau bună,  

Ştiind că omul toamna ce-a semănat adună.  

 

Cei mulţi, cuprinşi de groază, privesc bolta pustie  

Căci s-au trezit la lucru-ntr-o vreme prea târzie.  

Ai ochii plini de lacrimi şi inima amară  

Privind la vremi pierdute din zilele de vară.  

 

Mi-aplec din nou urechea să înţeleg Cuvântul,  

Să ascult ce spune ploaia şi-apoi ce spune vântul.  

Şi dezlegându-mi mintea de gândurile rele,  

Să înţeleg mesajul covorului de stele.  

 

Ţi-ai pus vreodată-n taină mareața întrebare,  

În toamna sufletească ce aduni tu în hambare?  

Căci universul are o lege neschimbată-  

Ce semeni vei culege în toamna ce te-aşteaptă.  

 

A 8-A ÎNTÂLNIRE PAN-ORTODOXĂ A 

TINERILOR DIN AUSTRIA 

 

Și anul acesta tinerii ortodocși din Austria au 

avut binecuvântarea de a petrece o zi împreună, 

bucurându-se unii de alții și dând mărturie a credinței 

și dragostei lor față de Hristos și Biserica Sa.   

Foarte mulți tineri au început această zi de 5 

octombrie prin participarea, dar si prin primirea Sfintei 

Împărtășanii la Sfânta Liturghie arhierească, oficiată 

de către IPS Arsenie, Mitropolitul grec al Austriei, 

împreună cu mulți preoți și diaconi din Bisericile 

ortodoxe surori, răspunsurile la strana fiind date anul 

acesta de o corală de muzica bizantina a Mitropoliei 

grecești.  

A urmat masa comună de prânz, într-o 

atmosferă relaxantă, întreținută de o formație muzicală 

a tinerilor, după care toți cei prezenți au ascultat o 

Conferință ținută de către Pr. Arhimandrit Paisios, 

starețul manastirii ortodoxe din Austria, referitoare la 

tema întâlnirii din acest an: “Rugăciunea și eu: cum 

vorbesc cu Dumnezeu!”  

După acest moment, tinerii au fost împărțiți în 

mai multe grupuri pentru a participa la Workshop-uri 

unde au putut comunica cu preoți și profesori de 

religie, încercându-se aprofundarea cunoștințelor și 

practicii rugăciunii mai ales în anii foarte provocatori 

și deloc ușori ai tinereții.  

După amiaza zilei a oferit tinerilor 

posibilitatea de a picta o icoana pe sticlă, de a asculta 

muzică tradițională din diferite țări ortodoxe, de a 

dansa, de a descoperi tradiții culinare sau pur și simplu 

de a intra în dialog unii cu alții și de a cunoaște 

persoane noi, venite din diferite părți ale Austriei 

pentru acest eveniment.  

Și anul acesta, Întâlnirea Pan-ortodoxa a 

tinerilor a fost organizată de către Pr. Emanuel Nutu 

din Biserica Ortodoxă Română, ajutat de către 

reprezentați din celelalte Biserici Ortodoxe surori și a 

avut loc în Campusul școlar “Mater Salvatoris” din 

Kenyongasse, sectorul 7 al Vienei.   
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Din partea Bisericii Ortodoxe Române au mai 

participat la aceasta întâlnire: Pr. Vicar Nicolae Dura 

(Viena), Pr. Ioan Moga (Viena), Pr. Visarion Ipati 

(Klagenfurt), Pr. Răzvan Gască (Wr. Neustadt), Pr. 

Cătălin Soare (St. Pölten) și Pr. Diacon Marian Tosu 

(Viena) împreuna cu mulți tineri din parohiile pe care 

le păstoresc. 
http://www.mitropolia-ro.de/index.php/ro/stiri-din-2019/1605-a-8-

a-intalnire-panortodoxa-a-tinerilor-din-austria 

 

 

SLUJBE şi PROGRAME 

12 octombrie, a.c. ora 19,00, în sala parohială, 

conferinţa: „Păstrarea echilibrului şi a sănătăţii 

mintale“ OA. Dr. Christian Toth  

20 octombrie, ora 16,00 în şantierul noii biserici din 

sectorul 2: Slujba de sfinţire a celor 4 Cruci care vor fi 

aşezate pe biserică şi clopotniţă 

22 octombrie: Pomenirea eroilor români înmormântaţi 

la Bruckneuderf şi Sommerein 

 

 

 

 

 

2 noiembrie, ora 11,30 sâmbăta morţilor: Pomenirea 

eroilor români înmormântaţi în Cimitirul central din 

Viena, parcela 68 A 

2 noiembrie, ora 12,00 Pomenirea răposaţilor noştri 

din Cimitirul central din Viena, parcela 38  

23 noiembrie, ora 19,00, în sala parohială: Sf. Munte 

Athos istorie, spiritualitate şi imagini, prezintă Pr. Dr. 

Nicolae Dura 

30 noiembrie, ora 18,30, în sala parohială, prezentarea 

cărţii: BIBEL für die junge orthodoxe Chrsiten (în 

limba germană) 

7 decembrie, ora 19,00 în sala parohială, prezentarea 

portalului digital: „Orthodoxes Wien“, Doz. Dr. 

Mihailo Popovic 
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