Slujba de aniversare a 60 de ani de la constituirea primei Parohii Ortodoxe Române în Berlin
Slujba a fost oficiată într-o frumoasă catedrală catolică, anume St. Johannes Basilika (Lilienthalstr.
5, Berlin - Kreuzberg).
S-a început cu o procesiune, după care parohul bisericii gazde, Părintele Timpe, a rostit un scurt
cuvânt de bun venit Înalt Prea SfinŃiei Sale, Înalt Prea SfinŃitului Mitropolit Serafim şi ComunităŃii
credincioşilor ortodocşi români.
Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înalt Prea SfinŃitul Mitropolit Serafim însoŃit de: Pr. Drăgan
Sekuliuk, din partea Parohiei Ortodoxe Sârbe din Berlin, Pr. Ljubomir Leontinow, din partea
Parohiei Ortodoxe Bulgare din Berlin, Pr. Teodor Berbece din Bucureşti, pe atunci se afla la studii,
la Facultatea de teologie evanghelică în cadrul UniversităŃii Humboldt, Pr. LaurenŃiu Lazăr, aflat în
Germania cu un grup de copii, în cadrul unui program derulat prin FundaŃia "SfinŃii Trei Ierarhi" din
Oradea, Pr. Constantin Mihoc, parohul ComunităŃii Ortodoxe Române din Berlin, Părintele Ştefan
Gross, Protodiacon al Mitropolitului Simeon al Mitropoliei Bisericii Ortodoxe Bulgare din
Germania şi Părintele Diacon Dumitru Dura, Secretar al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru
Germania şi Europa Centrală. Alături de sfinŃiŃii slujitori au întregit soborul patru copii îmbrăcaŃi în
stihare, care au îndeplinit slujirea de ipodiaconi.
Răspunsurile au fost date de Corul Ecumenic "Sf. Nicolae" din Berlin, dirijat de Dr. Franz Görner.
Atmosfera în care s-a desfăsurat Sfânta Liturghie a fost una de adâncă spiritualitate ortodoxă, cu un
mesaj de un autentic ecumenism practic adresat deopotrivă credincioşilor noştri cât şi celor de alte
confesiuni, prezenŃi cu acest prilej la slujba ortodoxă.
La timpul cuvenit s-a rostit ectenia şi rugăciunea pentru cei adormiŃi, intonându-se cântarea de
Vesnică pomenire pentru ctitorii Parohiei Ortodoxe Române din Berlin: PreoŃii Ştefan PalaghiŃă,
Andrei Vaşcan şi Emilian Vasilovschi.
În predica Înalt Prea SfinŃiei Sale Părintele Mitropolit a prezentat pe scurt istoria Parohiei Ortodoxe
Române din Berlin. Referindu-se la demolarea bisericii în anul 1961 a subliniat: „Motivele pentru
care biserica Jerusalem a fost demolată le vom afla abia după ce vom fi avut acces la arhive. De fapt,
toŃi ar trebui să fie interesaŃi să afle adevărul, căci atâta timp cât nu se va face lumină în această
problemă, zvonurile nu vor înceta. Pe cât de îndoielnică este demolarea în sine a bisericii, pe atât de
adevărat este că fără consimŃământul puterii comuniste de la Bucureşti această acŃiune nu ar fi fost
posibilă. Dar iată, banul a fost din nefericire, ca întotdeauna, cel mai puternic argument”.
În continuare, referindu-se la textul Apostolului zilei în care este vorba despre “un Domn, o credintă
şi un Botez” (Efeseni 4, 5), exprimându-şi regretul că noi creştinii deşi avem acelaşi Domn, deşi
mărturisim credinŃa în acelaşi Dumnezeu şi avem acelaşi Botez, totuşi, din cauza păcatului, suntem
separaŃi în diferite Confesiuni. Mişcarea ecumenică, în special după al doilea război mondial, a făcut
mari progrese în apropierea dintre creştini şi în primul rând a Confesiunilor istorice. Dar ceea ce nu
trebuie uitat este faptul că “unitatea creştină se realizează prin lucrarea Duhului Sfânt, dacă noi toŃi o
dorim din toată inima şi ne rugăm pentru ea”. Îndemnul Părintelui Mitropolit a fost de a ne înmulŃi
rugăciunea, postul şi asceza pentru unitate, ca să împlinim dorinta Mântuitorului Iisus Hristos “ca
toŃi să fie una” (Ioan 17, 21). Numai în acest fel putem alunga pe diavolul, care etimologic înseamnă
“cel care separă, cel care dezbină, cel care seamănă discordia”. “Acolo unde este ceartă, acolo unde
este dezbinare, acolo unde este ură, la origine se află demonul, care seamănă neîntelegerea între noi:
în sufletele noastre, în familiile noastre, între popoare şi între Confesiuni. De aceea aş dori să fac
chemarea tuturor la un ecumenism spiritual, duhovnicesc, care este fundamentul ecumenismului
teologic, căci ecumenismul teologic trebuie să fie fondat pe ecumenismul spiritual al rugăciunii şi
ascezei”.
În continuare, Părintele Mitropolit a multumit tuturor oaspeŃilor pentru rugăciunea împreună înălŃată
lui Dumnezeu “în această zi însemnată pentru Parohia noastră Ortodoxă Română din Berlin”.

Preotul paroh a mulŃumit, la rândul său, pentru prezenŃa la acest jubileu a Înalt Prea SfinŃitului
Mitropolit Serafim şi a oaspeŃilor din celelalte Biserici Ortodoxe şi din celelalte Confesiuni creştine,
subliniind că această sărbătorire este nu numai a credincioşilor ortodocşi români din Berlin ci şi a
celor din întreaga Germanie, deoarece Parohia Ortodoxă Română din Berlin este prima Comunitate
românească, cu statut de Parohie, din această Ńară.
După otpustul Sfintei Liturghii, Înalt Prea SfinŃitul Mitropolit Serafim a invitat pe oaspeŃii de seamă,
prezenŃi la acest moment aniversar, să se prezinte. În cuvântul lor aceştia au şi adresat, fiecare, câte
un mesaj din partea instituŃiilor pe care Domniile lor le-au reprezentat. Au transmis mesate: Pr.
Johannes Müller, reprezentant al EminenŃei Sale Georg Kardinal Sterzinsky, Arhiepiscop de Berlin;
Părintele Eckehard Zipser, reprezentant al Excelentei Sale Dr. Wolfgang Huber, Episcop al Bisericii
Evanghelice Berlin - Brandenburg şi în acelaşi timp reprezentant al Bisericii Evanghelice pentru
Ecumenism şi Misiune în Lume (für Ökumene und Weltmission); Pr. Kunibert Schröter din partea
Parohiei Greco-Catolice "Sfântul Nicolae" din Berlin, gazda permanentă de până atunci a
ComunităŃii Ortodoxe Române de aici; Pr. Kamillus Droschkowski, de la Mănăstirea Dominicană
"St. Paulus", îndrumător al duhovnicilor de închisori din Arhiepiscopia Catolică din Berlin (Leiter
der katholischen Gefägnisseelsorge im Erzbistum Berlin) şi preot la închisoarea Moabit din Berlin şi
nu în ultimul rând D-l Manfred Becker, reprezentant al Senatului Berlin (Leiter des Kirchenreferats
beim Berliner Senat).
Între invitaŃii de onoare prezenŃi, trebuie amintiŃi: Părintele Johann Georg Haeffner, Preot al
Parohiei evanghelice St. Petri din Leipzig împreună cu soŃia sa, D-na Evelyn Haeffner, care de
multă vreme se ocupă de ajutorarea unor instituŃii şcolare şi preşcolare din România; D-na
ConstanŃa Georgescu, Viceconsul al României la Berlin, D-na Dr.Ruxandra Demetrescu, Director al
Institutului Cultural Român "Titu Maiorescu" Berlin şi D-l Ernst Meinhardt, de la Postul de Radio
Deutsch Welle. Evenimentul a fost transmis în reluare, de mai multe ori, de acest Post de Radio.
În încheiere, binecunoscuŃii interpreŃi de muzică folk Ştefan Hruşcă şi Vasile Şeicaru au intonat
colindul tradiŃional românesc Trei păstori, cuvintele colindului constituindu-se parcă într-un îndemn
la unitate a tuturor, în preajma sărbătoririi a 2000 de ani de la venirea în lume şi întruparea Fiului lui
Dumnezeu pentru mântuirea întregului neam omenesc.
În continuare, toŃi cei prezenŃi au fost invitaŃi să se împărtăşească din agapa frăŃească pregătită de
credincioşii Parohiei Ortodoxe Române din Berlin.
ParticipanŃi de seamă la Aniversarea a 60 de ani de la întemeierea primei Parohii Ortodoxe
Române în Berlin (12.11.00)
Î.P.S. Părinte Dr. Serafim Joantă, Arhiepiscop de Berlin şi Mitropolit pentru Germania şi Europa
Centrală
Pr. Drăgan Sekuliuk, din partea Parohiei Ortodoxe Sârbe din Berlin
Pr. Ljubomir Leontinow, din partea Parohiei Ortodoxe Bulgare din Berlin
Pr. Teodor Berbece din Bucureşti, aflat la studii la Facultatea de teologie evanghelică în cadrul
UniversităŃii Humboldt
Pr. LaurenŃiu Lazăr, aflat în Germania cu un grup de copii, în cadrul unui program derulat prin
FundaŃia "SfinŃii Trei Ierarhi" din Oradea

Părintele Ştefan Gross, Protodiacon al Mitropolitului Simeon al Mitropoliei Bisericii Ortodoxe
Bulgare din Germania
Părintele Dumitru Dura, Secretar al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa
Centrală
Pr. Johannes Müller, reprezentant al Eminentei Sale Georg Kardinal Sterzinsky, Arhiepiscop de
Berlin
Pr. Kunibert Schröter din partea Parohiei Greco-Catolice "Sfântul Nicolae" din Berlin
Pr. Kamillus Droschkowski, de la Mănăstirea Dominicană "St. Paulus", îndrumător al duhovnicilor
de închisori din Arhiepiscopia Catolica din Berlin (Leiter der katholischen Gefägnisseelsorge im
Erzbistum Berlin) şi preot la închisoarea Moabit din Berlin
Părintele Eckehard Zipser, reprezentant al Excelentei Sale Dr. Wolfgang Huber, Episcop al Bisericii
Evanghelice Berlin - Brandenburg şi în acelaşi timp reprezentant al Bisericii Evanghelice pentru
Ecumenism şi Misiune în Lume (für Ökumene und Weltmission)
Părintele Johann Georg Haeffner, Preot al Parohiei evanghelice St. Petri din Leipzig
D-l Manfred Becker, reprezentant al Senatului Berlin (Leiter des Kirchenreferats beim Berliner
Senat)
D-na ConstanŃa Georgescu, Viceconsul al României la Berlin
D-na Dr.Ruxandra Demetrescu, Director al Institutului Cultural Român "Titu Maiorescu" Berlin
D-l Ernst Meinhardt, de la Postul de Radio Deutsch Welle (Evenimentul a fost transmis de acest
Post de Radio).
D-na Evelyn Haeffner, care de multă vreme se ocupă de ajutorarea unor instituŃii şcolare şi
preşcolare din România.
InterpreŃii Ştefan Hruşcă şi Vasile Şeicaru
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul Ecumenic "Sf. Nicolae" din Berlin, dirijat de
Dr. Franz Görner.
Pr. Dr. Constantin Mihoc

