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În naşterile trupeşti numai trupul suferă dureri; în 
naşterile cele duhovniceşti durerile nu muncesc 
pântecele, ci sfâşie însăşi tăria sufletului. Şi ca să 
afli că naşterile cele duhovniceşti sunt mai chinu-
itoare, te întreb: Cine a dorit vreodată să sufere 
iadul pentru copiii pe care i-a născut? Pavel, însă, 
nu numai că preferă să sufere iadul, dar chiar se 
roagă să fie anatema de la Hristos numai ca să 
poată naşte pe iudei pentru Hristos. Pentru ei 
suferea necontenit durerile naşterii; iar pentru că 
nu putea să-i nască, se plângea, zicând: „Mare îmi 
este întristarea şi necurmată durerea în inima mea” 
(Romani 9, 2), iar în altă parte, iarăşi: „Copiii mei, 
pentru care sufăr iarăşi durerile naşterii până ce 
Hristos va lua chip în voi” (Galateni 4, 19).
Care pântece a fost mai fericit decât acela care a 
putut naşte astfel de copii, încât să aibă în ei pe 
Hristos? Care pântece a fost mai roditor decât 

In physical childbirth, the pain is of the flesh; however, 
in spiritual childbirth, the pains do not torment the 
womb, but rend in shreds the very power of the soul. 
So that you may learn that these labors are more 
acute, I ask: who has ever prayed to suffer hell as a 
favor to the children to whom he gave birth? Paul, 
however, not only preferred to suffer hell, but prayed 
to be severed from Christ in order to make the Jews 
his children, from whom he always and continu-
ously travailed. And since this was not happening, he 
suffered and said, “I have great sorrow and unceasing 
anguish in my heart” (Romans 9:2). And here again: 
“My little children with whom I am again in travail 
until Christ be formed in you” (Galatians 4:19).
What greater blessing could have come from this 
womb than that he should give birth to such chil-
dren so that they might possess Christ in themselves? 
What could be more fertile than this womb, which  

Sfântul Ioan Gură de Aur
„Despre pocăință”
Saint John Chrysostom
”On Repentance and Almsgiving”
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acela care a născut întreaga lume? Care pântece a 
fost mai puternic decât acela care a fost în stare ca, 
pe cei o dată născuţi şi crescuţi, dar avortaţi, să-i 
nască iarăşi şi să-i plăsmuiască din nou? Asta n-o 
poate face naşterea trupească! 
Lui Pavel îi pricinuiau tot atât de mari dureri şi 
cei care încă nu credeau, ca şi credincioşii care 
cădeau. Era chinuitor să vadă că trec iarăşi la 
necredinţă, după ce se împărtăşiseră cu nişte 
taine aşa de mari. Cuvintele: „până ce Hristos 
va lua chip în voi” arată şi una şi alta: şi că n-a 
luat încă chip în ei, dar că e cu putinţă totuşi să 
ia chip. Ştiind dar acestea, să nu deznădăjduim 
nici noi, dar nici să ne trândăvim. Amândouă sunt 
pierzătoare. 
Petru, după ce se împărtăşise cu Sfintele Taine, s-a 
lepădat de trei ori de Domnul (Matei 26, 69-74), 
dar, plângând, şi-a şters tot păcatul (Matei 26, 75). 
Pavel a prigonit, a hulit, a ocărât; şi nu numai pe 
Cel răstignit, ci a prigonit şi pe toţi cei ai lui Hristos; 
dar, pocăindu-se, a ajuns apostol. Dumnezeu ne 
cere să-I dăm numai puţin prilej şi ne iartă mulţime 
de păcate.
(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliile despre pocăință, 
trad. Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Ed. Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti 1998, pp. 4-5, 8)

regenerated the whole world? What could be more 
powerful than this womb, which could take the ones 
who are born and grown back inside it once again when 
they fell like abortions, and completely mould them 
from above? This is impossible in natural childbirth! 
The offences of the faithful gave Paul much great-
er pain than those of the ones who did not yet 
believe. It was intolerable for him to see them 
desert to impiety after their communion in such 
great Mysteries. By saying, “until Christ be formed 
in you”, he was revealing both of these, that He had 
not yet taken shape, and that it was again possible 
for Him to do so. Therefore, knowing these things, 
let us neither lose hope nor be lazy, because each 
of these is deadly. 
After he communicated in the Mysteries, Peter 
denied Christ three times, and by shedding tears 
erased everything. Paul was a persecutor, a blas-
phemer, an insolent man; he persecuted not only the 
Crucified One, but also all of His followers. He repent-
ed, however, and became an apostle. For God simply 
seeks from us one small plea and then grants us the 
remission of our many sins.
(Saint John Chrysostom, On Repentance and Almsgiv-
ing, translated by Gus George Christo, The Catholic 
University of America Press, Washington D.C., 1998, 
pp. 3-5, 11)



Sfântul Ioan Gură de 
Aur, capacul relicvariu-
lui Sancta Sanctorum, 

sec. X | Saint John 
Chrysostom, the cover 

of the Reliquarium 
Sancta Sanctorum,  

Xth century



Pastoralia
Pastoralia



9CandelaNordului

Iubiţi fraţi şi surori împreună rugători,
Înainte de a vă pune la inimă cuvântul meu pasto-
ral despre Potirul Vieţii din care ne cuminecăm şi 
astăzi la această prăznuire euharistică, în Betle-
emul Bisericii, doresc să vă deschid poarta sufle-
tului, împărtăşindu-vă câteva strofe din poemul 
Sfintele Taine, zămislit de Zorica Laţcu (Maica 
Teodosia), în toată puritatea trăirii duhovniceşti:

„Din Potirul binecuvântat, 
Şi din trupul cel însuliţat, 

Beloved brothers and sisters, fellows in prayer,
Before placing in your hearts my pastoral word about 
the Chalice of Life from which we partake even today 
at this Eucharistic celebration, in the Bethlehem of the 
Church, I would like first to open the gates of our souls 
by sharing with you a few stanzas from the poem The 
Holy Mysteries, written by Zorica Laţcu (Mother Teodo-
sia), in all the purity of spiritual experience:

”From the blessed chalice,
And from the lanced body,

Pastorală în anul 2014  
la Nașterea Domnului:  
„Potirul Vieții” 
Pastoral Letter in 2014  
for the Nativity of our Lord: 
“The Chalice of Life”

† Macarie 
Din harul lui Dumnezeu, Episcop al românilor ortodocşi din Europa de Nord, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin 
monahal şi preaiubiților credincioşi şi credincioase, har, milă şi pace de la Hristos – Pâinea care S-a pogorât din cer! 
By the grace of God, Bishop of the Romanian Orthodox faithful of Northern Europe, Devout clergy, reverent monastics 
and our beloved faithful, grace, mercy and peace from Christ – the Bread that descended from heaven!
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Curge scumpul sânge har mântuitor, 
Viaţă dăruind întregului popor.

Voi, cei care sunteţi însetaţi, 
Şi izvor de apă nu aflaţi, 
Haideţi toţi şi setea voastră-o potoliţi, 
Scumpul sânge-al jertfei, astăzi îl primiţi.

Voi, cei care mult aţi flămânzit, 
Cei ce-n lume hrană n-aţi găsit, 
Pentru voi azi se jertfeşte Mielul Sfânt, 
Pâinea vieţii astăzi pentru voi s-a frânt.

Din potirul sfânt şi luminos,  
Când primim în taină pe Hristos,  
Înşişi sfinţii cei din slavă jinduiesc, 
Fericirea celor ce se-mpărtăşesc.”

Din acest Potir al Liturghiei Îl primim şi acum pe 
Mântuitorul Hristos cu frică, credinţă şi iubire, pe 
Cel care se întrupează pe altarul Bisericii pentru 
a-Şi face sălaş în ieslea inimii noastre. Ne-am 
primenit sufleteşte în acest răstimp premergător 
prăznuirii, prin postire şi rugăciune, ne-am curăţit 
lăuntric prin Taina Spovedaniei, iar acum primim 
din Potirul nemuririi, adevăratul şi sfântul Lui Trup 
şi adevăratul şi scumpul Lui Sânge, rugându-L să se 
unească cu noi, petrecând întru noi împreună cu 
Tatăl şi Duhul Sfânt. 
Aşa precum din înălţime S-a plecat smerit pentru 
noi, binevoind a se culca în peşteră şi în ieslea 
necuvântătoarelor, cu umilinţă îi cerem şi acum să 
se plece în peştera întunecoasă a neputinciosului 
nostru suflet şi în ieslea de lut a întinatului nostru 
trup. Cât de bine ne este să devenim purtători de 
Hristos. El ne poartă pe noi, iar noi îl purtăm pe El, 
încălzind şi luminând acest tărâm scandinav care 
are atâta nevoie de desfătarea Luminii neapuse. 
Cuminecându-ne cu El, Lumina Lumii, devenim 
noi înşine potire lămurite în focul dumnezeirii, 
străluminând neamul şi glia străbună, cum adânc 
se exprimă poetul-teolog Nichifor Crainic, în ultima 
strofă din Cântecul Potirului:

„Podgorii bogate şi lanuri mănoase,
Pământul acesta, Iisuse Hristoase,
E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu.
Priveşte-Te-n vie şi vezi-Te-n grâne

Flows the precious blood of saving grace,
Giving life to the entire nation.

You who are thirsty,
And have not found a fountain of water,
Let us all go to quench our thirst,
The precious blood of sacrifice, receive it today.

You who have had great hunger,
Those that have not found food in this world,
For you the Holy Lamb sacrifices Himself today,
The Bread of life is broken for you today.

From the holy and the bright chalice,
When we receive Christ in a mystery,
Even the saints in glory yearn for
The blessedness of those that partake.”

From the Liturgy’s Chalice we now receive Christ the 
Savior, with fear, faith and love, the One who incar-
nates Himself upon the altar of the Church in order to 
make for Himself a place in the manger of our hearts. 
We primed ourselves spiritually in this preceding 
interval by fasting and prayer. We purified our inner-
selves through the Mystery of Confession and now 
we receive His true and holy Body and His true and 
precious Blood from the Chalice of immortality, pray-
ing that He will unite Himself to us, dwelling within us 
together with the Father and the Holy Spirit.
And just as he bowed down in humility from the 
heights for our sakes, and He condescended to sleep in 
a cave and in a humble manger, even now in humility 
we ask for him to bend down and come into the dark 
cave of our weak soul and into the clay manger of our 
defiled body. How good it is for us to become bearers 
of Christ. He bears us and we bear him, warming and 
illuminating the Scandinavian realms that have such 
need for basking in the Unfading Light. Communicating 
with Him, the Light of the World, we ourselves become 
chalices that are enlightened in the fire of divinity, 
flooding our lineage and ancestral land with light. How 
deeply the poet/theologian Nichifor Crainic expressed 
himself in the last strophe of The  Song of the Chalice:

”Rich harvests and fertile fields,
This land, O Jesus Christ,
Is the heaven where God wanted us to be.
Look in the vineyard and see in the granary



Icoana Naşterii Dom-
nului din iconostasul 
bisericii româneşti 
Sfinții Martiri Nă-
săudeni din oraşul 
Sölvesborg, Suedia| 
The icon depicting 
the Nativity of the 
Lord in the iconosta-
sis of the Romanian 
Orthodox Church 
Saints Martyrs from 
Năsăud, in Sölves-
borg, Sweden
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Şi sângeră-n struguri şi frânge-Te-n pâne,
Ca bobul în spice şi mustu-n ciorchine
Eşti totul în toate şi toate prin Tine,
Tu, viaţa de-a pururi a neamului meu.”
  
Preaiubiţii mei,
Potirul de la Ospăţul credinţei, de la Liturghie, este 
prefigurat, în Vechiul Legământ, de potirul adus de 
Melchisedec „preotul Dumnezeului celui Preaînalt” 
care l-a binecuvântat pe Avraam (Facerea 14, 
18-20), de paharul de argint al Dreptului Iosif, 
ascuns în sacul plin cu grâu al fratelui său iubit 
Veniamin (Facerea 44, 12), dar şi de cupa cu rouă, 
stoarsă din lână de Ghedeon, ce exprima înrourarea 
harului prin Potirul credinţei (Judecători 6, 38).
Melchisedec este considerat prototipul Mântui-
torului Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne 
spune că acesta este „rege al dreptății, apoi şi 
rege al Salemului, adică rege al păcii, fără tată, 
fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici înce-
put al zilelor, nici sfârşit al vieții, ci, asemănat fiind 
Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea” 
(Evrei 7, 2-3). Pâinea şi vinul aduse de Melchisedec 
înaintea lui Avraam, preînchipuiau Sfânta Euharis-
tie. Melchisedec a împlinit acest ritual ca preot şi 
rege, în această slujire dublă pe care o va desăvârşi 
Mântuitorul Hristos, ca Mare Preot şi Mare Împă-
rat, „după rânduiala lui Melchisedec” (Psalmi 109, 
4; Evrei 7, 21).
Fericitul Iosif, patriarhul vechi-testamentar, a cărui 
viaţă o aflăm în cartea Facerea, în capitolele 37-50, 
este numit cel „preafrumos”, întrucât l-a preînchi-
puit pe Hristos, în toată frumuseţea şi curăţia sa 
lăuntrică. Fiind pizmuit de confraţii săi şi vândut 
pe arginţi, a zăcut o vreme într-o groapă, însă în 
cele din urmă a fost salvat, ajungând mai mare 
peste tot Egiptul, izbăvind astfel de foamete, prin 
grâu, pe egipteni şi neamul său. Şi Hristos care a 
fost vândut pe arginţi şi răstignit, a ieşit biruitor 
din moarte, hrănind pe oameni cu Trupul Său – 
Pâinea care se dă „pentru viața lumii” (Ioan 6, 51), 
din Potirul euharistic, prefigurat de paharul pus de 
Iosif în sacul doldora de grâu al mezinului Veniamin  
(Facerea 44, 12).
Dreptul Ghedeon a văzut mai înainte Naşterea lui 
Hristos, prin roua lânii, atunci când Dumnezeu l-a 
ales pentru a izbăvi pe fiii lui Israel de madianiţi. 
I-a trimis un înger pentru a-l înştiinţa că el trebuia  

Blead in the grapes and break Yourself in bread,
Like a kernel in its ear and vintage in trusses,
You are everything in all and all through You
You, everlasting life of my people.”

My dearly beloved,
The Chalice of our faith’s feast, from the Liturgy, is 
prefigured in the Old Testament by the chalice that 
Melchizedek brought “the priest of God Most High” 
(Genesis 14:18 NKJ), the one who blessed Abraham; 
and by the silver cup of the righteous Joseph that was 
hidden in his beloved brother Benjamin’s sack full of 
wheat (Genesis 44:12); and also by the cup of dew rung 
out from the wool by Gideon, which expresses the 
bedewing of grace through the Chalice of faith.
Melchizedek is held to be a prototype of the Savior Jesus 
Christ. The holy Apostle Paul tells us that he is “king of 
righteousness, and then also king of Salem, meaning 
king of peace, without father, without mother, without 
genealogy, having neither beginning of days nor end of 
life, but made like the Son of God, who remains a priest 
continually” (Hebrews 7:2-3 NKJ). The bread and wine 
brought before Abraham by Melchizedek prefigures 
the Holy Eucharist. Melchizedek fulfilled this ritual as 
Priest and King, in this double service which the Savior 
Christ would fulfill as the High Priest and the Great 
King, “according to the order of Melchizedek” (Psalms 
109:4; Hebrews 7:21).
The blessed Joseph, the Old Testament patriarch whose 
life we find in the book of Genesis, in the 37th through 
50th chapters, is called “handsome” to the extent that 
he prefigured Christ in all His inner beauty and purity. 
Being envied by his brothers and sold for silver, he sat 
for a time in a pit inside the earth, yet in the end he was 
saved, becoming one of the great leaders of all Egypt, 
and saving the Egyptians and his family from famine with 
wheat. And Christ, Who was sold for silver and crucified, 
emerged victorious from death, feeding people with His 
Body – Bread which is given for “the life of the world” 
(John 6:51), from the Eucharistic Chalice, prefigured by 
that goblet which Joseph placed in the youngest brother 
Benjamin’s satchel, packed with wheat (Genesis 44:12).
The righteous Gideon foresaw Christ’s birth in the dew 
which fell upon the fleece of wool when God chose 
him to save the sons of Israel from the Midianites. He 
sent him an angel to inform him that he must save 
his people from their enemies. Gideon requested a 
sign from God: first that the dew would remain only 
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să-şi izbăvească poporul de duşmani. Ghedeon a 
cerut un semn de la Dumnezeu: să arate rouă numai 
pe lână şi pământul să fie uscat şi apoi ca rouă să fie 
numai pe pământ şi pe lână nu (Judecători 6, 36-40). 
Sfinţii Părinţi văd în lâna înrourată prefigurarea Maicii 
Domnului, în pântecele căreia S-a întrupat Hristos, 
zămislit în chip supranatural, ca pe o rouă venită 
din cer. Roua stoarsă din lână în vas, de Ghedeon 
(Judecători 6, 38), arăta picăturile harului mântuitor. 
De altfel, aşa cum citim în Imnul Acatist, Sfânta 
Fecioară este ea însăşi vasul cu totul de aur, întru 
care s-a gătit pentru noi Trupul şi Sângele Mielului 
celui Dumnezeiesc, este paharul Împăratului 
ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul 
harului celui neîmpuţinat, este năstrapa preasfântă 
în care se păstrează pâinea vieţii celei veşnice 
pentru cei flămânzi de dreptate şi paharul din care 
se primeşte bucuria şi mântuirea. În acest sens, 
icoana numită Maica Domnului, Potirul nesecat, 
ne-o înfăţişează pe Preacurata cu mâinile ridicate 
spre cer, avându-L pe Pruncul Sfânt pe pieptul ei, 
strălucind lângă inima sa, în Potirul euharistic, din 
care ni se împărtăşeşte vinul harului Fiului Său – 
Pâinea vieţii, potolind setea şi foamea noastră 
duhovnicească. Înaintea acestei icoane, Hristos, 
sub ocrotirea Preamilostivei Sale Maici, i-a vindecat 
pe cei cuprinşi de patima beţiei.
Colindele româneşti o prezintă pe Fecioara înlă-
crimată, care poartă pe braţe Potirul galben, de 
aur, la Fântâna Bisericii plină de apa vie a credinţei, 
dulce şi cristalină, suspinând în răbdare şi rugă-
ciune pentru cei cuprinşi de necredinţă, patimi şi 
păcate grele. Vă aduc şi la această prăznuire, la 
fereastra sufletului, din trăirea colindelor ţinutu-
lui meu natal al Văilor Țibleşului, ca unul dintre cei 
care din copilărie şi până astăzi le-am colindat, apoi 
le-am cercetat şi le-am publicat ca pe nişte verita-
bile comori de suflet. Colinda aceasta este chiar din 
satul meu năsăudean Spermezeu: 

„Coborât-o, coborât,
Linu-i lin şi flori de măr, 
Maica Sfântă la fântână,
C-un pahar galbân în mână.
Numa plânge şi suspină.
Vin îngerii şi o-ntreabă:
- Di ce plângi, Măicuţă dragă?
- Daʼ io cum n-oi suspina,

upon a fleece of wool laid upon the earth and that the 
earth around it would be dry and then the following 
day that the dew would be only on the ground and not 
on the wool (Judges 6:36-40). The Holy Fathers saw 
the prefiguration of the Holy Mother of God in the 
sign of bedewed wool, in whose womb Christ became 
incarnate, supernaturally conceiving, like dew that had 
come from heaven. The dew that was rung out of the 
wool into a vessel by Gideon (Judges 6:38), signified the 
droplets of saving grace.
And so, just as we read in the Akathist Hymn, the Holy 
Virgin is herself a solid gold vessel in which the Body and 
Blood of the divine Lamb was prepared for us; it is the 
chalice of the heavenly King in which the wine of undi-
minished grace was reconstituted by the Holy Spirit. It 
is the all holy vessel in which the Bread of eternal life 
is kept for those that hunger for righteousness and the 
chalice from which the joy of salvation is received. That 
is why the icon called The Mother of God, the Inexhaust-
ible Chalice presents to us the All Holy Mother with her 
arms upraised towards heaven, having the Holy Child on 
her bosom, radiating near her heart in the Eucharistic 
Chalice from which we partake of the wine of the grace 
of her Son – the Bread of life, quenching our spiritual 
hunger and thirst. Before this icon of Christ, under the 
protection of His All Merciful Mother, has healed those 
captive to the passion of drunkenness.
Romanian carols represent the Virgin with tears in 
her eyes, bearing on her arms the Golden Chalice to 
the Church’s fountain full of the living water of faith, 
crystalline and sweet, sighing in patience and prayer 
for those held captive by unfaithfulness, the passions 
and weighty sins. At this feast, allow me to bring you to 
the window of the soul through the experience of my 
native land’s carols from the valleys of Țibleş, as one 
who since childhood until today has caroled, and then 
having researched them and published them as veri-
table treasures for the soul. This carol is from my very 
home village, Spermezeu:

”She descended, descended,
Ly ly ly and apple flowers, 
The Holy Mother at the well,
With a golden goblet in hand
Don’t weep and sigh.
Angels come and ask her:
Why are you crying, lovely little mother?
How can I not sigh,
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Este om, de cum se scoală,
Nici pe obraz nu se spală,
Merge la crâşmă, să-mbată
Şi biserica-i uitată.
Tăt în loc de besărică,
Suduie pe Maica Sfântă,
Mă suduie aşa pe mine,
Măcar nu fac rău la nime.
Am puterea a-i trăzni,
Da mi-i milă de copii
Şi mi-i milă şi mi-s dragi
Să nu rămână săraci,
Că rămân pe lângă vatră,
N-au la cine zice tată.”

Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti,

Auzind acest colind, pentru mulţi s-ar putea să pară 
ca versuri izvorâte din trecutul îndepărtat. Rolul 
moralizator al colindului nu mai este asumat azi, 
dar astfel de vorbe ne-ar putea îndemna să privim 
responsabil spre noi înşine şi spre timpurile în care 
trăim. Vremurile de azi sunt marcate de multe feluri 
de beţie, patimi în mrejele cărora cad tinerii din 
ce în ce mai devreme. Societatea prezintă uneori 
valorile morale ca fiind anacronice şi îi împinge pe 
adolescenţi şi tineri spre un mod de viaţă care nu 
mai ţine seama de principii.
Cuvintele Sfântului Antonie cel Mare parcă sunt 
pentru zilele noastre. El spune într-un pasaj inclus 
în Patericul egiptean: „Va veni vremea ca oamenii 
să înnebunească şi când vor vedea pe cineva că nu 
înnebuneşte se vor scula asupra lui, zicându-i că el 
este nebun, pentru că nu este asemenea lor”.
Cunoaşterea lui Hristos ne ajută să nu ne lăsăm 
sufocaţi de nebuniile acestei lumi, iar Naşterea 
Domnului este pentru noi un moment de 
redescoperire a valorilor fundamentale. Apropierea 
de Potirul  Liturghiei prefigurat de Melchisedec, de 
Drepţii Iosif cel Preafrumos şi Ghedeon, ajuns prin 
Fecioara Maria, pe braţele Mântuitorului Hristos 
Arhiereul cel veşnic care l-a pus în mâinile Sfinţilor 
Apostoli şi urmaşilor acestora: episcopi, preoţi 
şi diaconi, ne cheamă la împărtăşirea de bucuria 
întâlnirii cu Dumnezeu.  
Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului este una a 
inocenţei, în fiecare dintre noi revigorându-se 

There is a man who as he wakes,
Does not even wash his face,
And goes to the taverns to get drunk
And the church has been forgotten 
All in the midst of the church
He curses the Holy Mother
He curses me so,
Though I do not harm anyone.
I have the power to strike them,
But I pity their children
I pity them and love them
That they may not become poor, 
And may remain near the hearth
And have someone to call father.”

My beloved spiritual sons and daughters,

Hearing this carol, it might seem to many that 
these verses flow from the distant past. The carol’s 
moralizing role is no longer assumed today, but 
such words can urge us to look more responsibly 
at ourselves and the times in which we live. These 
times are marked by many kinds of drunkenness, 
passions into whose nets young people fall earlier 
and earlier. Society often presents moral values as 
being anachronistic and pushes adolescents and 
young people towards a lifestyle that no longer 
takes principles into consideration.
The words of Saint Anthony the Great seem like they 
are meant for these modern times. In a passage 
included in the Egyptian Paterikon he says, “A time 
will come when people will go mad and when they 
see someone who is not mad they will rise up against 
him calling him mad, because he is not like them”.
The knowledge of Christ helps us to avoid being 
suffocated by the madness of this world and the 
Lord’s Nativity is for us a moment for rediscovering 
fundamental values. Drawing close to the Liturgy’s 
Chalice, prefigured by Melchizedek, the righteous 
Joseph and Gideon, having arrived through the 
Virgin Mary upon the arms of the eternal High 
Priest and Savior Christ, Who placed this Chalice in 
the hands of the Holy Apostles and their descend-
ants: bishops, priests and deacons, who all call us 
to partake of the joy of encountering God.
The celebration of our Savior’s birth is one of inno-
cence, and reinvigorates in each one of us infancy’s 
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neprihănirea prunciei în care ştiam să fim mulţumiţi 
cu prăznuirea şi atmosfera de comuniune în colin-
dul sfânt şi bun. Să cerem  Atotmilostivului Dumne-
zeu ca să se nască în fiecare dintre noi râvna redes-
coperirii adevăratelor valori pentru a fi aici şi acum 
mărturisitorii acestei înnoiri. 

Al vostru fierbinte rugător către Domnul şi de tot 
binele voitor,

† Episcopul Macarie  

Dată în Reşedinţa noastră episcopală din 
Stockholm, Suedia, la Praznicul Naşterii Domnului, 
în anul mântuirii 2014.

purity in which we know how to be thankful for 
the celebration and atmosphere of communion in 
the holy and beautiful carols. We ask the all merci-
ful God that He would give birth in each one of us 
the zeal to rediscover true values in order to be 
witnesses of this renewal here and now.

Your fervent intercessor to the Lord, wishing you 
the best of all things,

† Bishop Macarie

 

Given in our Episcopal residency in Stockholm, 
Sweden, on the feast day of our Lord’s Nativity in 
the year of salvation, 2014.

Hristos în potir,  
gravură din Liturghierul 

 greco-arab tipărit la 
Mănăstirea Snagov de 
Sfântul Antim Ivirenul 

în anul 1701 │ Christ in 
the Chalice, engraving 

in the  Greek Arabic 
Missal, printed at Snagov 

Monastery by Saint 
Anthim the Iberian 

 in 1701
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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Cel Răstignit şi Înviat,
În acest pelerinaj duhovnicesc al Postului am 
trecut din treaptă în treaptă, din bucurie în bucu-
rie, din lumină în lumină, din slavă în slavă. Ne-am 
poticnit uneori, dar nu ne-am descurajat, am fost 
încercaţi, însă ne-am întărit şi, mai mult, am căzut 
şi ne-am ridicat, ajungând acum la limanul cel 
neînviforat şi mult aşteptat al prăznuirii Paştilor. 
Hristos ne binecuvântează astăzi toată osteneala, 
îmbrăţişându-ne şi încununându-ne întru biruinţa 
Învierii Sale. 

Beloved brothers and sisters in Christ the Crucified 
and Resurrected One,
In this spiritual pilgrimage of the fast we have trav-
elled step-by-step, from joy to joy, from light to light, 
from glory to glory. Occasionally we have stumbled, 
but we have not been discouraged, we have been 
tried yet we have not given up, and what’s more, we 
have fallen but risen again, having now arrived at the 
long, awaited, peaceful harbour of Pascha’s celebra-
tion. Today, Christ blesses all of our toil, embracing us 
and crowning us with the victory of His Resurrection.

Pastorală în anul 2014 la Învierea 
Domnului: „Scara virtuților și 
împărtășirea de roadele Învierii”
Easter Pastoral Letter in 2014: “The Ladder of Virtues and 
Partaking of the Fruits of the Resurrection”

† Macarie 
Din harul lui Dumnezeu, Episcop al românilor ortodocşi din Europa de Nord, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin 
monahal şi iubiților credincioşi şi credincioase, sfântă îmbrățişare pascală şi salutul binecuvântat ,,Hristos a înviat!’’
By the grace of God, Bishop of the Romanian Orthodox faithful of Northern Europe, Devout clergy, reverent monas-
tics and our beloved faithful, blessed greetings and the holy Paschal embrace "Christ is Risen!"
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Urcuşul nostru spre Înviere se aseamănă cu o 
scară spre înălţimi. De altfel, Duminica a IV-a din 
Postul Mare este închinată Sfântului Cuvios Ioan 
care şi-a primit apelativul de „Scărarul” de la 
minunata sa carte numită Scara Raiului sau Scara 
virtuților. Deşi a fost scrisă pentru monahii nevo-
itori împreună cu el în Muntele Sinai, la cumpăna 
secolelor al VI-lea şi al VII-lea, Scara a influen-
ţat hotărâtor spiritualitatea creştină, fiind citită 
nu doar în mănăstiri, ci şi în casele creştinilor, în 
mod deosebit în perioada Postului Mare.
Cuviosul Ioan Scărarul descrie lupta noas-
tră duhovnicească urcând treizeci de trepte 
către cer, prin curăţirea de patimi şi împlinirea 
poruncilor dumnezeieşti. În cântările Triodului,  
Cuviosul Ioan este numit el însuşi scară a 
virtuţilor. „Întărind ca nişte trepte virtuțile, spre 
cer te-ai suit cu adevărat luminând, prin dreap-
ta credință, la adâncul cel nemăsurat al privirii 
la cele de sus, biruind toate pândirile demonilor, 
şi păzeşti pe oameni de vătămarea lor, o, Ioane, 
scara virtuților; şi acum te rogi, să se mântuiască 
robii tăi ”1.

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Când a alcătuit lucrarea Scara virtuților, Cuvio-
sul Ioan din Sinai a avut ca reper scara văzută de 
Patriarhul Iacob în teofania de la Betel, în locul 
pe care l-a numit „casa lui Dumnezeu” şi „poar-
ta cerului“ (Facerea 28, 17). Ne aducem aminte 
din Vechiul Testament cum Iacob pentru a scăpa 
de mânia fratelui său, Isav, fiind îndemnat şi de 
părinţii săi, Isaac şi Rebeca, a plecat în pribegie 
spre Mesopotamia, în Haran. „Ajungând însă la 
un loc, a rămas să doarmă acolo, căci asfințise 
soarele. Şi luând una din pietrele locului aceluia 
şi punându-şi-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. 
Şi a visat că era o scară, sprijinită pe pământ, iar 
cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu 
se suiau şi se pogorau pe ea. Apoi, S-a arătat 
Domnul în capul scării şi i-a zis: «Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul 
lui Isaac. Nu te teme! Pământul pe care dormi 
ți-l voi da ție şi urmaşilor tăi. Urmaşii tăi vor fi 
mulți ca pulberea pământului şi tu te vei întinde 
la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi 
şi se vor binecuvânta întru tine şi întru urmaşii 
tăi toate neamurile pământului. Iată, Eu sunt cu 

Our ascent towards the Resurrection resembles a 
ladder extended up to a great height. Therefore, 
the fourth Sunday of Great Lent is dedicated to the 
holy and righteous John who received the title of 
John Climacus from his wonderful book called The 
Ladder of Divine Ascent. Though it was written for 
ascetical monks who were together with him on 
Mount Sinai at the turn of the seventh century, The 
Ladder decidedly influenced Christian spirituality 
and was read not only in monasteries, but also in 
Christians’ homes especially during the period of 
Great Lent.
The righteous John Climacus describes our spir-
itual battle as ascending 30 steps towards heaven, 
through the purification of passions and fulfilling the 
divine commandments. In the hymns from the Trio-
dion, St. John is himself called the ladder of virtues, 
“having raised the sacred ladder by thy words, thou 
wast called forth unto all as a teacher of monastics; 
and thou dost lead us, O John, from the purification 
that cometh through godly discipline unto the light 
of Divine vision. O righteous father, do thou entreat 
Christ God that we be granted great mercy”1.

Beloved faithful,
While creating the work The Ladder, Saint John of 
Sinai used as a reference the ladder seen by the 
Patriarch Jacob in the theophany at Bethel, the 
place which he named “the house of the Lord” and 
“heaven’s gate” (Genesis 28:17). We remember 
from the Old Testament how, in order to escape 
the anger of his brother Esau, being urged on by his 
parents Isaac and Rebekah, he set out wandering 
towards Mesopotamia, in Haran:
“So he came to a certain place and stayed there all 
night, because the sun had set. And he took one 
of the stones of that place and put it at his head, 
and he lay down in that place to sleep. Then he 
dreamed, and behold, a ladder was set up on the 
earth, and its top reached to heaven; and there the 
angels of God were ascending and descending on it. 
And behold, the LORD stood above it and said: I am 
the LORD God of Abraham your father and the God 
of Isaac; the land on which you lie I will give to you 
and your descendants. Also your descendants shall 
be as the dust of the earth; you shall spread abroad 
to the west and the east, to the north and the 
south; and in you and in your seed all the families 



Icoana Învierii Domnului din biserica românească Sfinții Martiri Năsăudeni din oraşul Sölvesborg, Suedia | The icon depicting the  
Resurrection of the Lord in the Saints Martyrs from Năsăud Romanian Orthodox church in Sölvesborg, Sweden
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tine şi te voi păzi în orice cale vei merge; te voi 
întoarce în pământul acesta şi nu te voi lăsa până 
nu voi împlini toate câte ți-am spus»“ (Facere  
28, 11-15). 
La slujbele din săptămâna Floriilor, în lecturile 
biblice vechi-testamentare, sunt menţionate 
şi câteva episoade din viaţa Patriarhului Iacob, 
căruia înainte de a fi retrimis în ţara sa natală 
a Canaanului, Dumnezeu îi spune: „Eu sunt 
Dumnezeul Cel ce ți S-a arătat în Betel, unde Mi-ai 
turnat untdelemn pe stâlp şi unde Mi-ai făcut 
făgăduință. Acum ridică-te deci, ieşi din pământul 
acesta şi mergi în pământul tău de naştere şi Eu 
voi fi cu tine” (Facerea 31, 13).
Scara din viziunea Patriarhului Iacob de la 
Betel o prefigurează şi pe Fecioara Maria, fiind 
numită Scara cerească pe care S-a pogorât Fiul 
lui Dumnezeu la noi. De aceea, în iconografia 
bizantină Patriarhul Iacob poartă sulul cu 
însemnarea: „Eu în vis scară te-am văzut pe 
tine, Fecioară, de la pământ ajungând până la 
dumnezeiescul cer“.

of the earth shall be blessed. Behold, I am with 
you and will keep you wherever you go, and will 
bring you back to this land; for I will not leave you 
until I have done what I have spoken to you (Gene-
sis 28:11-15 NKJ).”
During the services throughout the week of Christ’s 
Passion at Jerusalem, in the Old Testament biblical 
readings, a few episodes from Patriarch Jacob’s life 
are mentioned, to whom, before being sent back 
to his native country of Canaan, God said, “I am the 
God of Bethel, where you anointed the pillar and 
where you made a vow to Me. Now arise, get out 
of this land, and return to the land of your family  
(Genesis 31:13 NKJ).”
Patriarch Jacob’s vision of the ladder at Bethel 
also prefigures the Virgin Mary, who is named 
the Heavenly Ladder upon which the Son of God 
descended to us. That is why in Byzantine iconog-
raphy the Patriarch Jacob bears a scroll with the 
inscription, “in a vision I beheld you, O Virgin, 
stretching out from the earth and reaching the 
divine heavens.”
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Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti,
În pictura exterioară de pe zidul nordic al Mănăstirii 
bucovinene Suceviţa se păstrează, din secolul al 
XVI-lea, una dintre cele mai vaste şi mai profunde 
reprezentări iconografice a conţinutului cărţii 
Sfântului Ioan Scărarul, a Scării dumnezeiescului 
urcuş. Mai mulţi călugări urcă cele peste 30 de 
trepte, indicate prin virtuţile creştine, unii se 
ţin cu mâinile încleştate de scară sau atârnaţi cu 
încheieturile genunchilor de trepte, iar alţii se 
prăbuşesc neputincioşi în hăul prăpastiei, fiind 
răpiţi cu furie de înfricoşătorii demoni. 
Obositorul urcuş pe scară al nevoitorilor este însoţit 
de şase rânduri de îngeri. Ordinea, armonia, lumina, 
evlavia, bucuria şi iubirea stăruitoare, împărtăşite 
de şirurile cetelor îngereşti din triunghiul ascendent, 
contrastează cu haosul, groaza, bezna, vrăjmăşia, 
răutatea şi ura puterilor întunecate dezlănţuite în 
văzduhul din triunghiul descendent. În fresca de la 
Suceviţa impresionează numărul mult mai mare al 
îngerilor, faţă de acela mai puţin numeros şi dezo-
rientat al necuraţilor, ceea ce arată grija şi ocrotirea 
Atotmilostivului Dumnezeu faţă de făptura umană, 
prin duhurile Sale slujitoare.
Îngerii din primul rând ţin cununile strălucitoare 
deasupra creştetelor asceţilor care urcă spre cer, 
iar cel care ajunge pe ultima treaptă este încunu-
nat întru biruinţă, în timp ce Hristos, aflat la vârful 
scării, îl prinde cu încredere de mâna dreap-
tă, trăgându-l spre înaltele sfere ale Împărăţiei 
Sale. Între ultimele trepte ale scării apare o 
distanţă neaşteptat de mare, aproape imposibil 
de parcurs, desluşindu-se astfel capătul urcuşului 
greu de trecut şi răsplata celor care s-au împo-
dobit cu marea virtute teologică a iubirii. Tragică 
este imaginea unui ascet aflat spre această ultimă 
treaptă, atârnând cu capul în jos, pe punctul de a 
se prăbuşi în abisul unde se chinuiesc cei din întu-
nericul cel mai din afară, care n-au răspuns iubirii 
lui Hristos. 
 
Preaiubiţii mei,
Împlinirea virtuţilor doar printr-o nevoinţă lipsită 
de duh lăuntric nu este suficientă. În fiecare virtute 
trebuie să se întâlnească darul lui Dumnezeu 
cu efortul omului şi cu disponibilitatea de a fi 
în comuniune cu Dăruitorul şi prin El cu întreaga 
creaţie. Viaţa duhovnicească înseamnă sinergie, 

My beloved spiritual sons and daughters, 
One of the most comprehensive and profound icono-
graphic representations of the contents of St. John 
Climacus’ book The Ladder of Divine Ascent, is the 
16th century painting on the exterior of the north-
ern wall of the Bukovina monastery Suceviţa. Many 
monks are ascending the 30 rungs, depicted as the 
Christian virtues, but some are clinging to the ladder 
with clenched hands or hanging from the rungs by 
the joints of their knees, and others are plunging 
helplessly into the bottomless pit, snatched away in 
the fury of the terrifying demons.
The ascetics’ tiring ascent up the ladder is accom-
panied by six ranks of angels. The order, harmony, 
light, piety, joy and persevering love meted out 
by the rows of angels from the ascendant triangle 
contrasts with the chaos, terror, gloom, animosity, 
evilness and hatred of the unchained dark powers 
in the atmosphere of the descendent triangle. In 
this fresco at Suceviţa, the much larger number 
of angels compared to the few and disoriented 
unclean spirits is impressive, which shows the care 
and protection of the All-merciful God towards 
human beings through His servant spirits.
The Angels on the first rung hold shining crowns 
above the foreheads of the ascetics who are 
ascending towards heaven, and the one that has 
arrived at the last rung is given a victor’s crown, 
while Christ being at the top of the ladder, grabs 
him firmly with His right hand, pulling him towards 
the lofty sphere of His Kingdom. There is an unex-
pected distance between the last two steps of the 
ladder, nearly impossible to climb, clearly depict-
ing the difficult end of the ascent, and the reward 
for those that have decorated themselves with the 
great theological virtue of love. There is a trag-
ic image of an ascetic found on the highest rung 
hanging upside down just about to plunge into 
the abyss where those that have not answered to 
Christ’s love are tortured in the outer darkness.

Dearly beloved,
Fulfilling the virtues merely through asceticism 
without the inner spirit is not sufficient. In each 
virtue, God’s gift must meet with man’s effort and 
with his disposition to be in communion with the 
Giver, and through Him, with all of creation. Spirit-
ual life means synergy that is dynamic cooperation 
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adică împreună-lucrare dinamică între harul lui  
Dumnezeu şi libertatea noastră, iar Duhul Sfânt 
este lucrătorul. Nu putem ajunge doar prin noi 
înşine la măsura la care ne cheamă Iisus Hristos 
de a fi desăvârşiţi precum Tatăl Cel ceresc (Matei 
5, 48), ci numai prin harul Duhului Sfânt, întru 
curăţirea şi sfinţirea vieţii noastre.
Sfântul Ioan Scărarul în Cuvântul al XXX-lea, v. 10 
din cartea sa Scara se întreabă: „Dacă fața celui 
iubit ne preschimbă în chip vădit pe toți şi ne face 
luminoşi, veseli şi neîntristați, ce nu poate face fața 
Stăpânului, când vine în chip nevăzut, în sufletul 
curat?”2. Aşadar, iubirea în Hristos este cea care 
face ca tot efortul duhovnicesc să ducă la împlinire 
prin împărtăşirea cu Tainele Împărăţiei. 
În acest an în care Sfântul Sinod ne îndeamnă să 
medităm responsabil la Taina Spovedaniei şi la 
Taina Sfintei Euharistii, se cuvine să căutăm mai 
stăruitor înţelegerea modului în care lepădarea 
de păcat, dobândirea iertării şi angajamentul pe 
scara virtuţilor ne poate apropia şi mai mult de 
o împărtăşire personală şi comunitară, deplin 
conştientă, cu Sfintele Taine. 
Să cerem Mântuitorului Hristos ‒ Izvorul vieţii ca 
lumina Învierii Sale să ne călăuzească paşii spre 
desăvârşire şi tot urcuşul duhovnicesc să fie cu 
folos pentru noi înşine şi pentru toţi cei care caută 
alături de noi mântuirea. 

Hristos a Înviat!

Cu binecuvântare şi dragoste părintească, 
al vostru fierbinte rugător către Domnul şi de tot 
binele voitor,

† Episcopul Macarie al Europei de Nord

Note:

1. Triodul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 

2010, pp. 378-379.

2. Leastvița sau Scara Raiului de Ioan Scărarul, ediţie jubiliară dedicată 

Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, autorul traducerii, 

Editura Trinitas, Iaşi, 2007, pp. 324-325; Filocalia, vol. IX, trad. Pr. 

Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 

Bucureşti, 2013, p. 487.

between God’s grace and our freedom, and the 
Holy Spirit is the One Who does this work. We 
cannot attain the measure that Christ has called 
us to by ourselves, which is to be perfect, just as 
our Heavenly Father is perfect (Matthew 5:48), but 
only through the grace of the Holy Spirit, in purity 
and holiness of our lives.
Saint John Climacus in chapter 30, verse 16 of his 
book The Ladder asks, “If the face of a loved one 
clearly and completely changes us, makes us cheer-
ful, gay and carefree, what will the Face of the Lord 
not do when He makes His Presence felt invisibly 
in a pure soul?”2 Therefore, love in Christ is that 
which makes every spiritual effort lead to fulfillment 
through partaking of the Kingdom’s Mysteries.
This year, the Holy Synod is urging us to meditate 
devoutly on the Mystery of Confession and the 
Mystery of the Holy Eucharist. We ought to more 
persistently seek out how to understand the way 
in which renouncing sin, obtaining forgiveness and 
engagement on the ladder of virtues, can bring us 
closer to fully conscious, personal and communal 
partaking of the Holy Mysteries.
Let us ask our Savior Christ, the fountain of life, 
that the light of His Resurrection may guide our 
steps towards perfection, and that our entire spir-
itual ascent may be beneficial for us and for those 
who accompany us towards salvation.

Christ is Risen!

With blessing and fatherly love,
Your fervent intercessor to the Lord, desiring all 
good things for you,

† Bishop Macarie of Northern Europe

Notes

1. Saint John Climacus, The Ladder of Divine Ascent, Holy Transfigura-

tion Monastery, Boston, USA, 1991, p.III.

2. Saint John Climacus, The Ladder of Divine Ascent, p. 227.
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Iubiţi fraţi şi surori împreună rugători,
Acum, de Crăciun, simţind adânc iubirea nemărgi-
nită a lui Dumnezeu pentru lumea în care trăim, ne 
oprim cu inimile pline de sfială, înaintea chipului 
iubirii materne al Fecioarei Maria, care a primit a 
se face „Biserică sfinţită” (Liturghia Sfântului Vasile  
cel Mare) şi „Rai cuvântător” (condacul Naşterii 
Domnului), purtând în pântecele ei pe „Cel neîn-
căput”, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, pe care 
L-a născut, L-a hrănit cu lapte la sânul său prea-
curat şi L-a crescut pentru mântuirea noastră.

Beloved brothers and sisters in Christ,
On this day of Christmas, as we feel the deep and unlim-
ited love of God for the world in which we live, let us 
pause with our hearts filled with awe before the image 
of maternal love presented by the Virgin Mary, who 
agreed to become a “hallowed temple” and a “spiritual 
paradise” (Liturgy of Saint Basil the Great) by bearing 
within her womb the “Him whom no man can approach” 
(Nativity kontakion), the Son and Word of God, to whom 
she gave birth, whom she nurtured with milk from 
Her all-holy breast, and brought up for our salvation.

Pastorală în anul 2015  
la Nașterea Domnului: „Biserica ne 
cheamă spre o viață nouă izvorâtă 
din Întruparea Fiului lui Dumnezeu”
Pastoral Letter in 2015 for the Nativity of our Lord: 
“The Church Calls us to a New Life Flowing from the 
Incarnation of the Son of God”

† Macarie 
Din harul lui Dumnezeu, Episcop al românilor ortodocşi din Europa de Nord, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin 
monahal şi preaiubiților credincioşi şi credincioase, har, milă şi pace de la Hristos – Cel Născut în ieslea Betleemului 
şi în ieslea inimilor noastre! By grace of God, Bishop of the Romanian Orthodox faithful of Northern Europe, to the 
Most reverend clergy, venerable monastics and devout faithful, grace, mercy and peace from Jesus Christ – the One 
born in the manger in Bethlehem and in the manger of our hearts!
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In the icon of the birth of our Lord Jesus Christ in the 
manger of Bethlehem, the Mother of God has a central 
place, and brings a state of peace through her protec-
tive care not only for her newborn child, but also for 
all of us who come to worship Him. The All Holy Virgin 
became not only the mother of the Word made flesh, 
but also the mother of each one of us, the one to 
whom we run for mercy, help and strength. What a 
mystical thing it is to know oneself to be in the prayers 
and under the protection of the holy Virgin Mother, 
who intercedes with her Son for all of mankind. Every 
mother entrusts her children to the care of the Moth-
er of God, in front of the Mother of God’s holy icon, 
because her merciful and protective eyes are always 
turned towards the helpless.
It is moving to recall the example of Archimandrite Ilie 
Cleopa from the monastery of Sihăstria in Neamţ who, 
for the first two months after his birth was constant-
ly sick. As a baby, he hardly ate anything, and cried 
constantly. Everyone in his home was concerned for 
his survival, and his mother Anna was very troubled 
over her child’s condition, especially because she had 
already lost two other children during their infancy. 
Not knowing what else she could do, his mother took 
him to father Conon Georgescu at the Cozancea Skete 
near their village, who, after listening to her concerns 
about the child’s life, advised her to dedicate him to 
the Holy Mother. “How can I dedicate him to the Holy 
Mother?” she asked in confusion. “Do like this”, he 
said, “set the infant before the icon of the Holy Mother 
at the Cozancea Skete’s Church and say, ‘Holy Mother 
of God, I give you this child that is sick! Do whatever 
you know is best with him!’” The pious mother humbly 
venerated the icon of our heavenly Mother. She made 
three prostrations and fell on her knees saying in tears, 
“Mother of God, I give you my child, because he is sick 
and always crying. Do whatever you know is best with 
him!” From that moment the child became well, and 
upon reaching maturity was one of the most skilled 
preachers, leading others towards the path of salva-
tion, and deeply grateful to both his mothers.

My beloved ones,
Another spiritual father of Romania, Archimandrite 
Paulin Lecca, bears witness to us of a miraculous 
healing of a young man that was upon his death 
bed, suffering from tuberculosis. He was coughing 
up blood but was nevertheless persistently asking 

La Naşterea Domnului Iisus Hristos din peştera 
Betleemului, Maica Domnului ocupă locul central 
şi ne transmite starea de linişte şi ocrotire 
pentru Pruncul abia născut, dar şi pentru cei care 
vin să I se închine. Fecioara Preacurată devine 
nu doar Maică a Cuvântului întrupat, ci mama 
noastră a tuturor, la care alergăm după milă, 
ajutor şi întărire. Ce lucru tainic să ne ştim cu 
toţii sub grija şi rugăciunea Fecioarei Maici, care 
mijloceşte către Fiul său pentru toţi pământenii! 
Toate mamele îşi încredinţează pruncii înaintea 
icoanei Maicii Domnului, pentru că ochii ei 
protectori şi milostivi sunt pururea aplecaţi spre 
cei fără de ajutor.
Cu emoţie îmi aduc aminte de Părintele Arhiman- 
drit Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria Neam-
ţului, care, în primele două luni după naştere, era 
tot timpul bolnav. Nu mai mânca aproape nimic 
şi plângea continuu. Toţi ai casei erau îngrijoraţi 
pentru viaţa lui, iar mama sa Ana era foarte 
marcată de starea copilaşului, mai cu seamă că 
îi mai muriseră doi copii din pruncie. Neştiind ce 
să mai facă, mama sa l-a dus la părintele Conon 
Georgescu de la Schitul Cozancea, din apropirea 
satului lor botoşănean, care, ascultându-i îngrijo-
rarea pentru viaţa copilului, a sfătuit-o să îl dăru-
iască Maicii Domnului. „- Cum să-l dăruiesc Maicii 
Domnului?” a întrebat ea cu nedumerire. „- Iată 
cum – a zis el – aşază pruncul înaintea icoanei 
Maicii Domnului din biserica Schitului Cozancea 
şi zi aşa: «Maica Domnului, îţi dăruiesc ţie copi-
lul acesta care este bolnav! Fă ce ştii tu cu el!»” 
Evlavioasa mamă s-a închinat cu umilinţă la icoa-
na Mamei noastre cereşti. Făcând trei metanii, a 
căzut în genunchi, spunând cu lacrimi: „- Maica 
Domnului, îţi dăruiesc ţie copilul acesta al meu, 
că este bolnav şi plânge mereu. Fă ce ştii tu cu 
el!” De atunci pruncul s-a făcut bine, ajungând la 
maturitate unul dintre cei mai iscusiţi povăţuitori 
pe calea mântuirii, adânc recunoscător celor două 
mame.

Preaiubiţii mei,
Un alt părinte duhovnicesc al românilor, 
Arhimandritul Paulin Lecca, ne mărturiseşte 
vindecarea minunată a unui tânăr care se afla pe 
patul de moarte, suferind de tuberculoză. Scuipa 
sânge şi totuşi Îi cerea cu stăruinţă Mântuitorului 
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the Savior Jesus Christ to let him live longer. The 
Savior Jesus Christ appeared to him, in reality, not 
in a dream. He sat down next to him, caressed his 
forehead and asked him, “My child, do you want to 
become healthy?” “Yes, Lord,” the young answered, 
“I would like to remain among my loved ones. I don’t 
want to die.” “Good, then get up from your bed and 
go towards My icon on the eastern wall of your cham-
ber. With these words the Lord disappeared. 
The young boy quickly called his mother and asked 
her to help him get up in order to go to the icon of 
the Lord Jesus Christ. “Oh no, my love, you are too 
weak, you can’t get up anymore,” his mother told 
him compassionately. “If you get up, you could die 
at any moment. You are too weak; this effort is too 
great for you!” “No, Mamma,” the boy insisted, “the 
Savior Jesus Christ called me towards his icon. Please, 
support me”.
With the help of his loving mother, the child got up 
and went towards the icon, with tears he kissed the 
image of the all loving Jesus and was wonderously 
healed.
This is the testimony of the spiritual father who 
witnessed this miracle, yet we too, Sunday after 
Sunday, feast after feast, share in the great miracle 
of the Sacrament of the Liturgy. Christ, the Fountain 
of Life and healing calls us to head towards his icon 
on the altar’s iconostasis, and especially towards the 
fullness of the icon of the Eucharistic chalice before 
the divine altar. Just as he called the suffering young 
man to head toward His icon, so too he calls us, the 
sick, who bear the wounds of sin, in order to be 
healed in front of the icon screen from our unhealed 
wounds, through the Mystery of Repentance, and 
then to commune with the One Who is beyond the 
icon screen, in the Holy of Holies, to commune with 
him through the Body and Blood of the Lord of lords, 
so that we may be sanctified and filled with the grace 
God.
If things are difficult for us, let us not hesitate to lean 
for support on the Mother of God, just as that young 
suffering boy I spoke of leaned for support on his 
loving mother. It is not a coincidence that on every 
icon screen, next to the Royal icon of the Savior Jesus 
Christ, there is a Royal icon of the Mother of God. On 
her warm arms, the infant Christ Emmanuel rests in 
tenderness and joy, the firstborn among many broth-
ers (Romans 8:29) through whom the Mother of God 

Iisus Hristos să-i prelungească viaţa. I S-a arătat 
Mântuitorul Iisus Hristos, aievea, nu în vis. S-a 
aşezat alături de el, i-a mângâiat fruntea şi l-a 
întrebat: „- Copilul Meu, vrei să te faci sănătos?” 
„- Da, Doamne – I-a răspuns tânărul –, aş dori să 
mai rămân printre cei dragi. Nu vreau să mor.”  
„- Bine, atunci ridică-te din pat şi îndreaptă-te spre 
icoana Mea din răsăritul odăii tale.” Cu aceste 
cuvinte, Domnul S-a făcut nevăzut.
Tânărul a chemat-o degrabă pe măicuţa sa şi 
a rugat-o să-l ajute să se ridice spre a se îndrep-
ta spre icoana Mântuitorului Iisus Hristos. „- Vai, 
dragul meu, eşti prea slăbit, tu nu te mai poţi scula, 
îi zise mama cu compătimire. Dacă te ridici, poţi să 
mori într-o clipă. Eşti prea slăbit, este prea mare 
acest efort!” „- Nu, mamă – insista băiatul – Mântu-
itorul Iisus Hristos m-a chemat spre icoana Sa.  
Sprijineşte-mă, te rog!”
Copilul s-a ridicat, ajutat de mama sa iubitoare, 
încet-încet, s-a îndreptat spre icoană, a sărutat cu 
lacrimi chipul Preaiubitorului Iisus şi s-a vindecat în 
chip minunat.
Este mărturia unui părinte duhovnicesc, martor la 
această minune, însă şi noi suntem părtaşi, dumi-
nică de duminică şi sărbătoare de sărbătoare, la 
marea minune a Tainei Liturghiei.
Hristos, Izvorul Vieţii şi al vindecărilor ne cheamă să 
ne îndreptăm spre icoana Sa de pe tâmpla altarului, 
iar în chip deplin spre icoana Potirului euharistic de 
pe dumnezeiescul prestol. Precum l-a chemat pe 
tânărul suferind să se îndrepte spre icoana Sa, ne 
cheamă şi pe noi cei bolnavi, care purtăm ranele 
păcatelor, pentru a ne vindeca înaintea catapetesmei, 
de rănile cele netămăduite, prin Taina Pocăinţei, iar 
apoi, cuminecându-ne cu Cel care este dincolo de 
catapeteasmă, în Sfânta Sfintelor, cu Trupul şi Sângele 
Sfântului Sfinţilor şi Domnului Domnilor, să ne 
umplem de sfinţenie, devenind plini de Dumnezeu.
Dacă ne este greu, să nu ezităm de a ne-o lua 
sprijinitoare pe Măicuţa Domnului, aşa cum acel tânăr 
suferind, de care v-am pomenit, şi-a luat-o în ajutor pe 
mama sa iubitoare. Nu întâmplător, pe catapeteasma 
fiecărei biserici, lângă icoana împărătească a 
Mântuitorului Hristos, este icoana împărătească 
a Maicii Domnului. Pe braţele sale călduroase se 
odihneşte, cu gingăşie şi bucurie, Pruncul Hristos 
Emanuel, Cel „întâi-născut între mulţi fraţi” (Romani 
8, 29) prin care Maica Domnului ne asumă pe toţi cei 
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assumes all of us that receive Him as the true Savior. 
The Mother of God holds the child Christ to the right 
of her heart, yet she bears us in her maternal heart 
too, warming us, all of us who are her children. Espe-
cially now at Christmas, she intercedes for us that we 
may welcome Christ from the cold and dark manger 
of the historical Bethlehem into the warm and lumi-
nous manger of the Bethlehem of our hearts.
On this feast, I will share a carol with you from my 
native Transylvanian village, from the foothills of the 
Țibleş Mountains; one which I learned and sung with 
great love in my childhood. I will sing it to you now 
praying for you to open wide the gates of your hearts:

Down there and further down,
White Apple blossoms,
There is a handsome and beautiful orchard,
In the middle of the orchard
There is a white monastery
With walls of torches
With doors of incense
With windows of wax,
The dawn of day pours forth.
Serving priests are entering
Nine priests, nine deacons
And just as many patriarchs;
Who is listening to the holy service?
The Holy Mother is listening,
With a small Son in her arms
The Son cries and is not silent
His mother can do nothing:
‛Quiet Son, quiet love
Mother will give you
Two red apples
Picked from the holy sun.’
The Son cries and is not silent
His mother can do nothing:
‛Quiet son, quiet love
Mother will give you
Two apples, two pears,
My two white breasts.’
Neither with those is he silent.
The Holy Mother says:
‛Quiet Son, quiet love,
Mother will give you
The key to heaven,
The judgment seat,
The font of baptism,

ce-L primim drept Mântuitor. Maica Domnului îl ţine 
în dreptul inimii sale pe Copilul Hristos, însă ne ţine 
la inima sa maternă, încălzindu-ne, şi pe noi toţi care 
suntem copiii săi. În mod deosebit, acum de Crăciun, 
la Slujba Sfântă a Liturghiei, mijloceşte să-L primim pe 
Hristos din ieslea rece şi întunecoasă a Betleemului 
istoric, în ieslea caldă şi luminoasă a Betleemului 
inimii noastre.
Şi la această prăznuire, vă împărtăşesc un colind din 
satul meu natal transilvan, de la poalele Munţilor 
Țibleş, pe care l-am învăţat şi l-am colindat cu mare 
drag în copilăria mea. Vi-l colind acum, rugându-vă 
să deschideţi larg porţile inimilor voastre:

„Colo-n josu, mai în jos, 
Florile dalbe de măr, 
Este-on rît mândru, frumos. 
La mijlocul rîtului, 
Este-o dalbă mănăstire 
Cu pereţii de făclie,  
Cu uşile de tămâie; 
Cu ferestrele de ceară,  
Zori de zuă revărsară. 
Popii-n slujbă când intrară: 
Nouă popi, nouă dieci 
Şi pe-atâţia patrierci; 
Slujba sfântă cine-o ascultă? 
O ascultă Maica Sfântă, 
C-on Fiuţ micuţ în braţe.  
Fiul plânge şi nu tace,  
Maică-sa n-are ce face: 
- Taci, Fiule, taci dragule,  
Că Ție Maica ţi-a da:  
Două mere roşioare, 
Rupte de la Sfântul Soare. 
Fiul plânge şi nu tace,  
Maică-sa n-are ce face: 
- Taci, Fiule, taci, dragule,  
Că Ție Maica ţi-a da:  
Două mere, două pere,  
Două ţâţe dalbe-a mele.  
Nici cu acelea nu tăcea,  
Maica Sfântă iar zicea: 
- Taci, Fiule, taci, dragule,  
Că Ție Maica ţi-a da: 
Ți-a da cheia raiului,  
Scaonul judeţului,  
Şuştarul Botezului;  
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With the font you will baptize,
With the judgment seat you will judge,
You will call every man;
Every man you will set free,
And will do justice to all;
You will open heaven for them,
They will see God.’
Then the Holy Son was silent
And from his mouth, so he spoke:
‛The bridge to heaven is as wide
As a strand of hair;
Whoever is sinful
Falls down from the bridge;
Whoever is still more sinful
Falls from the bridge into the valley
And becomes a pillar of stone,
His world ends then’.”

Beloved brothers and sisters, my fellow singers of carols,
The gifts from the holy services, which the Holy Virgin 
offers to the baby Jesus in this carol, are the gifts of 
the Church which the All Holy Birth-Giver of God fully 
represents. The one who nurtured Him who nurtures 
the entire creation is also the nurturer of all those that 
are in need. That is why in our churches, including 
those from the Holy Mountain of Athos, among the 
icons of the Mother of God, one can find the icon of 
the Nursing Mother of God (Galactotrophousa, Gr.) 
who nurtures Christ upon Her virgin breast.
This year, at the consecration of the new Romanian 
church of the Holy Martyrs of Năsăudeni in the city 
of Sölvesborg in South Eastern Sweden, with faith and 
reverence we have set within this holy church this 
wonderful painted icon of the Holy Mother, in which 
the Mother of God tenderly offers the divine infant 
Her white breast. It was painted after an experience I 
have been through in my native village of Spermezeu 
from the Bistriţa-Năsăud County, where this carol 
which I have presented to you just now was conceived 
by our ancestors. 
Let me now tell you about this experience I have talked 
about. Last year I arrived at home during the torrid 
days of July, and it was just then that a young daugh-
ter of the church’s chanter unexpectedly passed away 
while she was nursing her first child at her maternal 
breast. The emotional pain was so great that the serv-
ing priests could not find any fitting words of comfort. 
I could not find any either. I began to weep with them. 

Cu şuştaru-i boteza,  
Cu scaonu-i judeca, 
Pe tăt omul li-i chema; 
Pe tăt omul să-l slobozi,  
Să faci dreptate la toţi;  
Tu raiul li-i descuia, 
Pe Dumnezo Li-i vedea.  
Apoi Fiul Sfânt tăcea 
Şi din gură aşă grăia: 
- Lată-i puntea raiului,  
Cum îi firul părului;  
Care om îi păcătos 
Pică de pe punte-n jos;  
Care-i păcătos mai tare  
Pică de pe punte-n vale  
Şi se face stean de piatră,  
Lumea lui atunci se gată.”

Iubiţi fraţi şi surori împreună colindători,
Darurile de la sfânta slujbă oferite, în acest colind, 
de Maica Fecioară Pruncului Iisus, sunt darurile 
Bisericii pe care o întruchipează deplin Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu. Cea care L-a hrănit pe 
Hrănitorul făpturii este hrănitoarea tuturor celor 
aflaţi în nevoi. De aceea, în bisericile noastre, 
inclusiv în cele de la Sfântul Munte Athos, între 
icoanele Maicii Domnului, se află şi icoana Maicii 
Domnului Alăptătoarea care hrăneşte la pieptul 
său feciorelnic pe Hristos Dătătorul laptelui.
Anul acesta, târnosind noua biserică românească 
Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni din oraşul 
Sölvesborg, din sud-estul Suediei, am aşezat în acest 
sfânt lăcaş, cu toată credinţa şi cu toată evlavia, 
această icoană a Maicii Domnului, minunat pictată 
în urma unei trăiri din satul meu natal Spermezeu, 
din judeţul Bistriţa-Năsăud, acolo unde s-a zămislit, 
din moşi-strămoşi, colindul pe care vi l-am transmis 
adineauri, în care Maica Domnului îi oferă, cu 
gingăşie, dalbul său piept, Dumnezeiescului Prunc.
Anul trecut am ajuns acasă în zilele toride de la 
sfârşitul lunii iulie, iar tocmai atunci tânăra fiică 
a cântăreţului bisericesc trecuse năprasnic din 
această viaţă, în timp ce-şi alăpta primul copilaş 
la sânul ei matern. Durerea era atât de mare încât 
nici preoţii slujitori nu mai găseau cuvintele potri-
vite de mângâiere. Nici eu nu le-am găsit, am înce-
put să plâng împreună cu ei, însă aveam pe piept  
engolpionul cu icoana Maicii Domnului Alăptătoarea.  
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Yet I was wearing on my chest the engolpion with the 
icon of the Nursing Mother of God. During the Burial 
service, which was very painful, we could hear the 
sighs of the parents, of the husband and of the mourn-
ing community more than the choir’s psalmody. This 
was all I could say: “Look, my beloved, I’m wearing 
on my chest the icon of the Nursing Mother of God. 
Weep for this mother that unexpectedly departed 
from us and especially for this orphaned child who is 
hungry, kept warm at its grandmother’s bosom and 
of all the mothers who comfort it now, looking for a 
breast to nurse at, for it was a nursing child, just like 
all small children are that have not yet been weaned. 
Yet from this day on, the Mother of God will feed this 
child. She nurses us all who call upon Her in need. She 
nursed the Nurturer of all creation; she feeds each 
and every one of us and especially those that have no 
mother and no help. This is because the Holy Moth-
er of God prefers to stay among those that have no 
assistance, more than she does among the heavenly 
powers. The Holy Mother of God is the succor of all, 
just as She once succored Jesus Christ Emmanuel, 
the One Who became incarnate out of love for us 
and for our benefit. She feeds us together with Him; 
we who through the grace of adoption have become 
brothers of Jesus and the children of the Mother of 
God”.  We felt the gentle protection of the Mother 
of God in those moments, we feel it richly now. After 
these tragic events, I placed a very beautiful icon of 
the Nursing Mother of God in my native village, my 
childhood home. The parish priests and the faithful 
of Sölvesborg saw this icon and requested that I place 
this treasure also in their new house of worship. In 
the end we obtained this beautiful painted icon of the 
Milk-Giving Holy Mother of God which we set up at 
the Romanian church in Sölvesborg, in order to be a 
source of blessing and comfort to the children of the 
Mother of God who are scattered throughout these 
darker and colder regions of northern Europe.

My beloved spiritual sons and daughters,
The year 2016 has been proclaimed by the Holy Synod 
of the Romanian Orthodox Church to be a commemo-
rative year for the religious education of the Christian 
Orthodox youth. This activity is closely connected 
with the issue of developing and perfecting our faith 
in a world that finds itself in permanent change. The 
thoughts which I have shared with you just now are 

La slujba prohodirii, care a fost foarte dureroasă – 
mai mult s-au auzit suspinele părinţilor, ale soţu-
lui şi ale comunităţii îndurerate, decât psalmodie-
rile slujitorilor – am putut spune doar atât: „Iată, 
iubiţii mei, port pe piept icoana Maicii Domnului 
Alăptătoarea. Plângeţi pentru această mamă care 
a plecat năprasnic dintre noi şi mai ales plângeţi 
pentru acest copil orfan care, fiindu-i foame, încăl-
zit la pieptul bunicii sale şi al tuturor mamelor care-l  
mângâie acum, caută un piept pentru a fi alăptat 
– era un copil sugar, aşa cum sunt toţi copiii mici, 
neînţărcaţi – însă pe acest copil, de azi înainte, îl 
va hrăni Maica Domnului, care ne hrăneşte pe toţi 
cei care îi cerem ajutorul în nevoi. L-a alăptat şi pe 
Hrănitorul făpturii, ne alăptează pe fiecare în parte 
şi mai ales pe cei care sunt fără de mamă şi fără 
de ajutor. Deoarece Maica Domnului preferă să 
stea mai degrabă între cei neajutoraţi, decât între 
Puterile Cereşti. Maica Domnului este hrănitoarea 
tuturor. Precum L-a hrănit odinioară pe Iisus Hris-
tos Emanuel, Cel întrupat de dragul nostru şi spre 
folosul nostru, ne hrăneşte, împreună cu El, şi pe 
noi cei care, prin harul înfierii, am devenit fraţii lui 
Iisus şi copiii Maicii Domnului”.
Am simţit în acele clipe ocrotirea blândă a Maicii 
Domnului, o simţim cu prisosinţă şi acum. În urma 
acestei întâmplări tragice, am aşezat în satul meu 
natal, chiar la casa mea părintească, o icoană foar-
te frumoasă a Maicii Domnului Alăptătoarea. Părin-
tele paroh şi enoriaşii de la Sölvesborg au văzut 
icoana şi m-au rugat să aşez acest odor şi în noul 
lor lăcaş de închinare. În cele din urmă, am reuşit 
să realizăm o frumoasă icoană a Maicii Domnului 
Hrănitoarea cu lapte, pe care am aşezat-o în bise-
rica noastră românească din Sölvesborg, ca să fie 
izvor de binecuvântare şi mângâiere pentru copiii 
Maicii Domnului răspândiţi în aceste ţinuturi mai 
umbroase, mai reci – şi la propriu, şi la figurat – din 
Europa de Nord.

Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti,
Anul 2016 a fost proclamat de Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române drept Anul Omagial al 
educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox. 
Această lucrare stă în strânsă legătură cu creşterea 
şi desăvârşirea credinţei noastre într-o lume afla-
tă întro permanentă mişcare. Gândurile pe care vi 
le-am împărtăşit adineauri sunt în strânsă legătură 
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closely connected to this, because mothers have a 
very important role in the process of Christian forma-
tion. They transmit the love of God and the love for 
one’s neighbor to the souls of their children, without 
discrimination. The light of faith and the peace of the 
heart come when a loving, generous, mother sets 
these things in the heart of her child for the benefit 
of mankind. Therefore, continous prayer before the 
Mother of God is transformed into a permanent care 
for the formation of our children, in order to build a 
world of joy and divine light.
After the Holy Mother of God, the Church is the mother 
of those who take up and receive Christ. A loving moth-
er is always close to her children in all circumstances; 
she rejoices at their fulfillments and suffers when they 
are hurt, but in all things she is a protector.
The end of this year has set us before a few difficult 
moments of suffering which have shaken us all. The 
young people from Bucharest, through their suffer-
ing, which for some was sealed by death, call each one 
of us to greater responsibility. Terror, which no longer 
has any borders, makes us understand concretely that 
everything is ephemeral; but by conquering our fears 
we will succeed in valuing life.
All of these things and other things which we under-
stand, as we live in these last days, should help us to be 
born again to a new life, a life to which the church has 
been inviting us for the last 2000 years, celebrating the 
joy of the incarnation of the Son of God in its carols. 

Your fervent intercessor before God, wishing you 
all good things,

† Father Bishop Macarie

Given at our Episcopal Seat in Stockholm, Sweden 
on the day of the feast of our Lord’s Nativity, 
in the year of salvation 2015.

cu aceasta, pentru că în actul formării credinţei, 
un rol foarte important revine mamelor creştine 
care transmit, în sufletele pruncilor, dragostea de 
Dumnezeu şi de semeni, fără discriminare. Pacea 
inimilor şi lumina credinţei vin atunci când o 
mamă iubitoare şi dăruitoare le aşază, spre binele 
umanităţii, în inima pruncului ei. De aceea, perma-
nenta rugăciune către Maica Domnului se transfor-
mă într-o permanentă grijă pentru formarea copi-
ilor noştri, pentru a construi o lume a bucuriei şi a 
luminii dumnezeieşti. După chipul Maicii Domnului,  
Biserica este mamă pentru cei ce o asumă şi-L 
primesc pe Hristos. O mamă iubitoare este alături 
de fiii ei în toate împrejurările vieţii, se bucură de 
împliniri şi este îndurerată în suferinţe, dar în toate 
este ocrotitoare.
Sfârşitul acestui an ne-a pus în faţa unor momente 
grele în care suferinţa multora ne-a cutremurat pe 
toţi. Tinerii din Bucureşti, prin suferinţa lor, pentru 
unii pecetluită de moarte, ne cheamă pe fiecare 
dintre noi la mai multă responsabilitate. Teroarea 
care nu mai are graniţe, ne face să înţelegem mai 
concret că totul este efemer, iar învingându-ne 
frica, reuşim să preţuim viaţa. Toate acestea şi alte-
le pe care le pricepem trăind vremurile din urmă, ar 
trebui să ne ajute să ne naştem spre o viaţă nouă, 
viaţă la care ne invită de două mii de ani Biserica, 
prăznuind, în bucuria colindului, Întruparea Fiului 
lui Dumnezeu.

Al vostru fierbinte rugător către Domnul şi de tot 
binele voitor,

† Părintele Episcop Macarie

Dată în Reşedinţa noastră episcopală din 
Stockholm, Suedia, la Praznicul Naşterii Domnului, 
în anul mântuirii 2015.
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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,
Cel Răstignit şi Înviat,
Viaţa fiecăruia dintre noi este încadrată într-un 
ciclu de evenimente care ajung adesea să provoa-
ce rutina unei vieţi depersonalizate. Într-un astfel 
de context oamenii trăiesc o viaţă dominată de 
clişee şi stereotipuri, lipsită de accente personale. 
Dincolo de aceste realităţi în plan individual, există 
un risc foarte mare ca ele să vicieze chiar şi relaţia 
noastră cu Dumnezeu şi viaţa în Biserică. 
Vremea Sfântului şi Marelui Post al Învierii 
Domnului se repetă şi ea în fiecare an. Privită doar 

Beloved brothers and sisters in Christ, Who was 
Crucified and Rose from the dead, 
Our lives are framed within a cycle of events which 
often lead to a depersonalised routine. In such a 
context, people live lives in which platitude and 
stereotypes prevail over the manifestations of 
their personhood. Beyond the individual facets 
of such realities, there is a great danger that such 
a mode of living will distort our relationship with 
God and the life within the Church. 
The season of the Great and Holy Fast of the Ressurec-
tion of our Lord also repeats itself every year. Regarded 

Pastorală în anul 2015  
la Învierea Domnului: „Învierea, 
împlinirea urcușului duhovnicesc”
Pastoral Letter in 2015 for the Resurrection of our Lord: 
“The Resurrection as the Goal of Our Spiritual Ascent”

† Macarie 
Din harul lui Dumnezeu, Episcop al românilor ortodocşi din Europa de Nord, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin 
monahal şi Preaiubiților credincioşi şi credincioase, sfântă îmbrățişare pascală şi salutul binecuvântat „Hristos a înviat!”  
By grace of God, Bishop of the Romanian Orthodox faithful of Northern Europe, to the Most reverend clergy, venerable 
monastics and beloved faithful: a holy paschal embrace and the blessed greeting „Christ is risen!”
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from a worldly point of view, it represents a mere 
period of time in the yearly cicle. However, if we 
pursue spiritual endeavours, the Lenten Fast repre-
sents an ascent through which, year after year, we 
overcome our weaknesses, casting ourselves before 
our Lord, Who receives us with the open arms of His 
boundless love. Understanding the uniqueness of 
every single day of our lives makes our labours fruit-
ful, transforming us into better people, more loving 
and closer to the likeness of God (Genesis 1:26) and 
cleansing us from the sins which have ruled over us.
Last year, in my Paschal pastoral letter I mentioned the 
fact that the purification of our souls from passions 
during Lent is similar to the ascent on the ladder of 
virtues, which was described in such practical and 
spiritual terms by the Holy Ascetic John Climacus. 
His work, The Ladder of Divine Ascent, is commemo-
rated in the fourth Sunday of Lent and offers to all 
Christians, both monastics and lay men, the means 
of experiencing life in Christ and of perfecting their 
life in Christ. This year we will further develop this 
perspective in order to underline the goal of spiritual 
ascent, which is that of partaking of the heights of the 
encounter with God’s love. 
While the daily tumult of the world alienates us from 
the purpose of our creation, while man finds his rest 
only in a state of physical relaxation combined with 
the excessive stimulation of the senses, ascending on 
a ladder of virtues turns out to be a challenging, if not 
impossible attempt. For this reason, at this great Feast 
of the Ressurection, as our hands receive the light and 
as we desire to retain this light as much as possible for 
our joy and for the joy of those near us, it is necessary 
for us to become light from that Light which is Christ. 
In this context, the catechetical sermon of Saint John 
Chrysostom read during the Ressurection service 
encourages us to be joyous: „If any be a devout lover 
of God, let him partake with gladness from this fair and 
radiant feast. If any be a faithful servant, let him enter 
rejoicing into the joy of his Lord. If any have wearied 
himself with fasting, let him now enjoy his reward”. The 
final reward comes after the Last Judgement, which 
means that until then we all taste of the Lord, but in a 
manner which is neither definitive nor complete. 

Beloved brothers and sisters in faith, 
In order to understand and to keep in mind those 
things which are profitable, man needs visual  

din perspectivă socială, este o perioadă a anului 
calendaristic, precum altele. Dacă ne angajăm însă 
în lucrarea duhovnicească, postul este un urcuş 
prin care, în fiecare an, ne depăşim neputinţele, 
înfăţişându-ne înaintea Domnului, Care ne 
primeşte în braţele iubirii Sale nemărginite. Dacă 
înţelegem fiecare zi a vieţii noastre în unicitatea 
ei, străduinţele au ca rod transformarea în oameni 
mai buni, mai iubitori, mai aproape de asemănarea 
cu Dumnezeu (Facerea 1, 26), curăţiţi  de păcatele 
care ne-au dominat. 
În cuvântul pastoral pe care vi l-am împărtăşit 
la praznicul Învierii de anul trecut, aminteam de 
faptul că lucrarea de curăţire a sufletului în peri-
oada Postului se aseamănă cu urcuşul pe scara 
virtuţilor, descrisă atât de practic şi duhovnicesc 
de Sfântul Cuvios Ioan Scărarul. Lucrarea acestu-
ia, Scara, amintită şi în Duminica a IV-a din Postul 
Mare, oferă tuturor creştinilor, monahi sau mireni, 
modalităţile de cunoaştere şi desăvârşire a vieţuirii 
în Hristos. Anul acesta vom continua această abor-
dare pentru a sublinia scopul urcuşului duhovni-
cesc, acela de împărtăşire din înălţimile întâlnirii cu 
iubirea lui Dumnezeu.
În lumea în care zbuciumul cotidian ne îndepăr-
tează de scopul zidirii noastre, când odihna omului 
se regăseşte doar într-o relaxare fizică, stimula-
tă de senzorialitatea excesivă, urcarea pe o scară 
a virtuţilor se dovedeşte a fi foarte dificilă, dacă 
nu de-a dreptul imposibilă. Tocmai de aceea, la 
acest mare praznic al Învierii, când primim în mâini 
lumină şi dorim să o păstrăm cât mai mult pentru 
bucuria noastră şi a celor din jur, este necesar să 
devenim noi lumină din lumina Hristos. În acest 
context, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă, 
prin cuvântul său catehetic de la Slujba Învierii, 
să ne bucurăm: „De este cineva binecredincios şi 
iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest praznic 
frumos şi luminat. De este cineva slugă înțeleaptă, 
să intre, bucurându-se întru bucuria Domnului său. 
De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum răspla-
ta”. Răsplata finală vine după judecata finală, semn 
că până atunci toţi gustăm din Domnul, dar nu defi-
nitiv şi deplin.

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Omul are nevoie de reprezentări iconice pentru a 
putea să înţeleagă şi să păstreze în memorie cele 



Icoana Învierii 
Domnului din ico-
nostasul bisericii 
româneşti „Sfinţii 
Martiri Năsău-
deni” din oraşul 
Sölvesborg, Su-
edia | The icon 
depicting the 
Resurrection of 
the Lord from the 
iconostasis in the 
”Saints Martyrs 
from Năsăud” Ro-
manian Orthodox 
church in Sölves-
borg, Sweden
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representations. For this reason, the teaching 
about the spiritual ascent towards Christ the Lord 
on the ladder of virtues has been represented  in 
the form of astonishing church murals ever since 
the medieval period. 
One must note that the idea of a spiritual ascent 
towards unity with God was already present in the 
Old Testament, when such a ladder was seen by 
Jacob, the patriarch, who „dreamed, and behold a 
ladder set up on the earth, and the top of it reached to 
heaven: and behold the angels of God ascending and 
descending on it. And, behold, the Lord stood above 
it, and said, «Do not be afraid! I am the Lord God of 
Abraham your father, and the God of Isaac». (...) And 
Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely 
the Lord is in this place; and I knew it not” (Genesis 
28:12-13,16). Our Saviour Jesus Christ Himself reiter-
ates this image in his Sermon on the mount. Relying 
on the revelations of the Old Testament and particu-
larly on the full revelation of the New Testament, 
spiritual ascent has been represented in patristic 
literature through the symbol of the Ladder. This 
image is embodied by the Mother of God, who is 
the fulfillment of all virtue and who was called the 
Ladder on which the Son of God descended to us 
and through which we ascend to heaven. 
In these pastoral words I would like to reflect on the 
final steps of the ladder described by the great Ascetic 
John of Sinai not only as a milestone, but especially as 
the fulfillment of the struggles of those who spare no 
efforts for meeting Christ, the Light of the world. The 
ascent on these final steps is not easy, a fact which 
is underlined in the icon of the Ladder through the 
representation of the temptations coming from the 
devil and from within, and of the ascetic figures falling 
down from the ladder into the abyss of hell, into the 
disarray and the abomination of desolation.
The antepenultimate step of the Ladder is that of prayer 
and constitutes one of the most substatial parts of the 
book of the Ladder, and contains 63 pieces of advice.  
Saint John of the Ladder teaches Christians to pray, 
and this teaching is given in such practical terms that 
even the simple enumeration of the effects of prayer 
is a nourishment for our perfection: „Prayer, by reason 
of its nature, is the familiar association and union of 
man with God, and, by reason of its action, upholds 
the world”. The paradox „prayer is the mother and also 
the daughter of tears…” completes the iconic image of 

folositoare. Tocmai de aceea, învăţătura urcuşului 
duhovnicesc către Hristos Domnul, pe scara 
virtuţilor, a fost reprezentată din perioada medi-
evală pe pereţii bisericilor, în minunate registre 
picturale. 
Trebuie menţionat că ideea urcuşului duhovnicesc 
spre unirea cu Dumnezeu a fost lansată încă din 
Vechiul Testament, când o astfel de scară a fost 
văzută de patriarhul Iacov, care „a visat că era o 
scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea 
cerul; iar îngerii lui Dumnezeu suiau şi coborau pe 
ea. După aceea s-a arătat Domnul în capătul scării 
şi i-a zis: «Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, 
tatăl tau şi Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme». [...] 
Iar când s-a deşteptat din somnul său, Iacob a zis: 
«Domnul este cu adevărat în locul acesta»” (Facerea 
28, 12-13; 16). Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos reia 
această imagine în Predica de pe munte. Pornind 
de la descoperirea vechi-testamentară şi mai ales 
de la revelaţia desăvârşită a Noului Testament, 
creşterea duhovnicească a fost reprezentată în 
literatura patristică prin simbolul scării. Întruparea 
acestei imagini a fost socotită Maica Domnului, 
plinitoare a toată Virtutea, ea fiind numită şi Scara 
pe care Fiul lui Dumnezeu a coborât la noi şi prin 
care noi urcăm la cer. 
În acest cuvânt pastoral mă voi opri asupra ulti-
melor trepte descrise de Marele Cuvios Ioan Sinai-
tul, nu doar ca reper, ci mai ales ca finalitate a oste-
nelilor celui care nu pregetă niciun efort pentru a-L 
întâlni pe Hristos, Lumina lumii. Urcuşul pe aceste 
trepte nu este uşor, iar icoana Scării subliniază difi-
cultatea prin reprezentarea ispitelor care vin de la 
diavoli sau din noi înşine şi prin chipurile ascetice 
care se prăbuşesc de pe scară în abisul iadului, în 
dezordinea şi urâciunea pustiirii.
Antepenultima treaptă a Scării este a rugăciu-
nii. Este una dintre cele mai consistente părţi ale 
cărţii Scara, cuprinzând 63 de sfaturi. Sfântul Ioan 
Scărarul învaţă atât de practic pe creştin să se 
roage, încât numai o simplă enumerare a efectelor 
rugăciunii ar reprezenta hrană spre desăvârşire: 
„Rugăciunea este, după însuşirea ei, însoțirea şi 
unirea omului şi a lui Dumnezeu; iar după lucra-
re, susținătoarea lumii”. Paradoxul ‒ „rugăciunea 
este maica lacrimilor şi fiica lor...” ‒ completează 
imaginea iconică a celor care neavând rugăciunea 
curată, cad din starea virtuoşilor, pentru că n-au 
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those who, as they do not have pure prayer, fall from 
the state of virtue because they did not make their 
prayer „boundless activity” and „food of all the spiritual 
beings”. The hideous figures of the demons pull down 
even from the final steps those who, although strong 
in virtue, were not strong in prayer. Saint John of the 
Ladder says: „Do not be bold, even though you may 
have attained purity; but rather approach with great 
humility, and you will receive still more boldness”1.
The 29th step of the Ladder was entitled that of godlike 
dispassion, or „on the perfection and the resurrection 
of the soul before the general resurrection”. In godlike 
dispassion „he is recognized as dispassionate, who has 
made his flesh incorruptible, who has raised his mind 
above creatures and has subdued all his senses to it, 
and who keeps his soul in the presence of the Lord”. The 
reverse of dispassion is passion, the suffering for our 
contingencies and our failures. These know no bounds 
because a passion is an infinite thirst oriented towards 
nothingness. What will it profit a man if he gains the 
knowledge and the habits of some of the virtues, if he 
neglects the rest: „dispassion does not reach perfection 
if we neglect even one virtue”.
In the northern mural of the Suceviţa Monastery in 
Bucovina, the distance between the penultimate and 
the ultimate step of the Ladder becomes considerably 
greater, aquiring frightening overtones. This iconic 
representation is significant because the inscription 
on the ultimate step of the ladder is love, and it is 
frightening to see the depiction of the fall of the final 
ascetic figure who had climbed up to the top step, 
near Christ. Man can fall even from the final step. The 
image of the ascetic figure who clings to the ladder by 
his feet alone, being pulled by his hands by demons, 
causes surprise when we notice an unexpected detail. 
The archangel Gabriel punctures the fallen ascetic’s 
heart with a trident-shaped spear. The leader of the 
heavenly hosts, the bearer of the good tidings of the 
birth of John the Forerunner and of the birth of Jesus 
Christ the Saviour of the world, now holds a spear 
instead of a lily flower, and punctures the heart who 
did not bear the fruit of love of the Holy Trinity.  
No matter how many virtues we achieve, and how 
many renounciations we make, if we do not bear 
fruit out of love, we become profaners of holy 
things in the sight of the Lord. In fact this is the ulti-
mate criterion for judgement (Matthew 25:35-36). 
Saint John of the Ladder says: „Love, by reason of 

făcut din ea „lucrare fără de margine” şi „hrana 
tuturor ființelor netrupeşti”. Figurile hidoase ale 
demonilor trag până spre ultimele trepte pe cei 
care, deşi au fost tari în virtute, nu au fost tari 
în rugăciune. Sfântul Ioan Scărarul spune: „Nu 
fi îndrăzneț, chiar dacă ai dobândit curăția. Mai 
degrabă apropie-te în multă smerită cugetare şi 
mai multă îndrăzneală vei avea”1.
Cea de-a 29-a treaptă a Scării a fost intitulată de 
Sfântul Ioan a nepătimirii „sau despre desăvârşirea 
şi învierea sufletului înainte de învierea cea de 
obşte”. În nepătimire „se cunoaşte propriu-zis 
cel ce şi-a făcut trupul nestricăcios, şi-a înălțat 
mintea deasupra zidirii şi toate simțurile le-a supus 
minții, iar sufletul şi l-a pus în fața Domnului”2. 
Opusul nepătimirii este suferinţa, pătimirea de 
contingenţele şi durerile neîmplinirilor noastre. 
Acestea nu au hotar, pentru că şi patima are o sete 
de infinit în direcţia nimicului. Ce folos are omul 
care dobândeşte cunoştinţele şi deprinderile unora 
dintre virtuţi, dacă pe altele le neglijează: „nu se 
desăvârşeşte nepătimirea de vom nesocoti fie şi 
numai o singură virtute”.
În pictura exterioară de pe zidul nordic al Mănăs-
tirii bucovinene Suceviţa, distanţa dintre penul-
tima şi ultima treaptă a Scării se măreşte semni-
ficativ, dobândind accente înfricoşătoare. Este 
semnificativ pentru că ultima treaptă, a celor 
trei virtuţi, este reprezentată iconic cu textul 
dragostei, dar este şi înfricoşător prin prezen-
tarea căderii ultimului dintre asceţii care ajun-
seseră la capătul urcuşului, aproape de Hristos. 
Chiar de pe ultima treaptă poate cădea omul. 
Imaginea ascetului care rămâne agăţat de scară 
doar cu picioarele, fiind tras de mâini de diavoli, 
stârneşte uimirea când sesizăm un aspect cu 
totul neaşteptat. Arhanghelul Gavriil îi străpunge 
inima cu o suliţă ce are vârful în formă de trident. 
Arhistrategul binevestitor al naşterii Înaintemer-
gătorului Ioan şi a Mântuitorului lumii, Iisus Hris-
tos, poartă, de această dată, suliţa în locul crinu-
lui, străpungând inima neroditoare de iubirea 
Preasfintei Treimi.
Oricâte virtuţi dobândim, sub oricâte nevoinţe 
ne aşezăm, dacă nu rodim din dragoste, ne facem 
înşelători de cele sfinte înaintea lui Dumnezeu. 
De altminteri acesta este criteriul ultim al 
judecăţii (Matei 25, 35-36). Sfântul Ioan al Scării 
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its nature, is a resemblance to God, as far as that is 
possible for mortals; in its activity it is inebriation of 
the soul; and by its distinctive property it is a foun-
tain of faith”. Anybody can fall because of the lack of 
perfection in love. However, alongside this discou-
raging representation in the icon of the Ladder, we 
can also see an ascetic figure who, from the step 
of godly dispassion, boldly stretches out his hands 
towards Christ, who holds in his left hand a scroll 
bearing the inscription „Come unto me, all ye that 
labour and are heavy laden, and I will give you rest” 
(Matthew 11:28).
What a wonderful work of God this is!
The Lord of Light, surrounded by the angels of 
glory, catches the wrist of the struggling ascetic 
figure who sits with one foot on the step of prayer 
and with the other on the step of godly dispassion. 

spune: „dragostea, după calitate, e asemănarea 
cu Dumnezeu pe cât e cu putință muritorilor; 
iar după lucrare, e o beție a sufletului; iar după 
însuşire, e izvorul credinței”3. Lipsa dragostei 
desăvârşite duce la căderea oricui. În această 
imagine descurajantă vedem însă un ascet care, 
de pe treapta nepătimirii, întinde cu îndrăzneală 
mâinile către Hristos, care ţine în mâna stângă 
un sul pe care stă înscris: „Veniți la Mine toți cei 
osteniți şi împovărați” (Matei 11, 28).
Minunată lucrare dumnezeiască! 
Domnul Luminii, înconjurat de îngerii slavei, prinde 
de încheietura mâinii pe ascetul nevoitor, care stă cu 
un picior pe treapta rugăciunii şi cu unul pe treapta 
nepătimirii. Îngerii coboară pe creştetul său cununa 
cea neveştejită a măririi, pentru că a fost prins de 
încheietura mâinii de Făcătorul Său, de noul Adam. 

S c a r a 
v i r t u ţ i l o r, 
frescă exteri-
oară (faţada 
de nord), 
Mănăst i rea 
S u c e v i ţ a , 
1596, detaliu 
│ The Ladder 
of Divine 
Ascent, ex-
terior fresco 
(north faca-
de), Suceviţa  
Monastery,  
1596, detail
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The angels place the crown of unwithered glory on 
his head, because he has been taken by his hand by 
his Maker, the new Adam.
What a wonderful work! What a mystical sacra-
ment of love!
In the icon of the Resurrection, which is set out 
for veneration at this feast, we see Christ who was 
crucified and rose from the dead and who takes 
Adam, the first formed man, and Eve, our ancestor, 
by their wrists and brings them out of hell. Saint 
John of the Ladder reminds us that „love yields 
miracles…, and thou [fairest of virtues] hast made 
thy lovers invincible”. And beyond this struggle of 
the ladder, at its very end, Christ awaits us with 
open arms in order to bring us into His Kingdom.

Beloved brothers and sisters,
Each one of us, whether we are strong or weak, 
healthy or ill, wherever we might be, in our home 
country or abroad, we are making the journey of our 
life towards the Kingdom of God. Great Lent repre-
sents the ascent of the spirit, sustained in part by the 
struggle of the flesh. We have learned to pray like 
the tax collector, we have sought to find the repent-
ance of the prodigal son, we have been healed like 
the paralytic from Capernaum and we have been 
enligthened by beholding the Cross of the Lord. What 
is important now is not so much our ascetic effort, 
but our sincere striving to come close to God.
The Holy Synod of the Romanian Orthodox Church 
has decreed that 2015 should be the Memorial year 
of Saint John Chrysostom and a year of tribute to the 
mission of the parishes and monasteries of our times. 
This is why, in these words which I have now set 
before your hearts, I have paused to reflect on the call 
addressed by a monk to other monks, but also useful 
to lay Christians, because at the end of our struggles 
we shall find the same reward, we shall be greeted by 
the same Christ. Appart from your personal devotion, 
I would like to call you to be steadfast members of 
the comunities to which you belong, to seek as much 
as you can to visit our Orthodox monasteries and 
parishes, so that from them you might obtain saving 
grace, blessed words of advice and comforting peace 
in the midst of the tribulations of this world. For us, 
the Resurrection of Christ, is not just a resuscitation, 
a return to the life we have previously had, but first 
of all, it means abiding in steadfast Goodness, Truth 

Ce lucrare minunată! Ce taină a iubirii!
În icoana Învierii, aşezată spre închinare la aceas-
tă prăznuire, �l vedem pe Hristos cel Răstignit 
şi Înviat cum ridică din iad, tot de încheieturi-
le mâinilor, pe Adam, cel dintâi  zidit, şi pe Eva, 
strămoaşa. Sfântul Ioan Scărarul aminteşte că 
„iubirea pricinuieşte minunile..., iar pe cei ce Te 
iubesc îi faci nebiruiți”. Întru aceasta nevoinţă a 
scării, la capătul ei, braţele lui Hristos ne aşteaptă 
să ne tragă în Împărăţia Sa.

Preaiubiţii mei,
Fiecare dintre noi, indiferent că suntem puternici 
sau slabi, sănătoşi sau bolnavi, oriunde ne-am 
afla, în ţară sau răsfiraţi în străinătate, suntem 
în călătoria vieţii către Împărăţie. Postul Mare 
a reprezentat urcuşul sufletului, susţinut şi de 
osteneala trupului. Am învăţat să ne rugăm ca 
vameşul, am căutat să găsim pocăinţa fiului risi-
pitor, ne-am întremat sufleteşte precum bolnavul 
din Capernaum şi ne-am luminat cu privirea la 
Crucea Domnului. Nu mai contează acum efortul, 
cât mai ales lucrarea noastră sinceră de apropiere 
de Dumnezeu. 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
hotărât ca 2015 să fie Anul omagial al misiunii 
parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ 
al Sfântului Ioan Gură de Aur. Tocmai din acest 
motiv m-am oprit, în acest cuvânt de suflet pe 
care vi l-am aşezat la inimă, la îndemnul unui 
monah pentru monahi, dar folositor şi creştinilor 
mireni, pentru că, la capătul ostenelilor noas-
tre ne aşteaptă aceeaşi răsplată, ne aşteaptă 
acelaşi Hristos. Pe lângă nevoinţele personale, vă 
îndemn să fiţi membri destoinici ai comunităţilor 
din care faceţi parte, să cercetaţi cât mai mult  
parohiile şi mănăstirile noastre ortodoxe, ca din 
ele să dobândiţi harul mântuitor, sfatul binecu-
vântat şi liniştea odihnitoare în frământările lumii. 
Învierea lui Hristos, pentru noi, nu înseamnă doar 
o resuscitare, revenire la viaţa de dinainte, ci, în 
primul rând, o aşezare în statornicia Binelui, a 
Adevărului şi a Luminii, o liniştire în braţele Vieţii 
celei veşnice.
Dacă vom conştientiza că în Biserica stră-
moşească, cea luptătoare şi biruitoare deopo-
trivă, găsim reperele şi remediile încercărilor, 
nu ne vom lăsa ispitiţi nici de bunăstare, nici 
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and Light, and finding the comfort of Life everlasting.
If we will realize that in our ancestral Church, both 
struggling and triumphant, we find the teaching 
pointing us towards the path to salvation as well 
as the support to follow this path, we  will not be 
deluded either by material wealth, or by seculari-
sation, or by the fear of those things happening in 
front of us, but every day we will seek to obtain one 
more drop from the joy of the Resurrection. May 
we earn this joy by cleansing ourselves from our 
passions and multiplying our love for one another, 
so that our arms, which we have lent to the Most 
Loving Jesus in order to give alms to others during 
this season of Lent, might be caught by His divine 
hands so that we might enter the narrow Gate 
leading to the place of everlasting joy. 

Christ is risen!
With fatherly blessing and love,
Your fervent supplicant before the Lord for all that 
is good,

† Father Bishop Macarie

Sent from our episcopal residence in Stockholm, 
Sweden, at the Feast of the Lord’s Resurrection, 
12th of April 2015.

Notes

1. Sfântul Ioan Scărarul, Scara  dumnezeiescului  urcuş in: Filocalia, 
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2. Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş, p. 478.

3. Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş, p. 485.

de secularizare, nici de spaima celor petrecute 
înaintea noastră, ci ne vom strădui în fiecare zi 
să dobândim un strop din bucuria Învierii. Bucu-
ria aceasta să o câştigăm prin curăţirea de patimi 
şi înmulţirea dragostei dintre noi, ca braţele 
noastre, ce au fost împrumutate Preaiubitorului 
Iisus şi au miluit pe alţii în vremea Postului, să fie 
prinse de mâinile Sale dumnezeieşti pentru a fi 
traşi pe Poarta cea strâmtă a locaşurilor bucuriei 
veşnice.

Hristos a înviat!

Cu binecuvântare şi dragoste părintească,
al vostru fierbinte rugător către Domnul şi de tot 
binele voitor,

† Părintele Episcop Macarie 

Dată în Reşedinţa noastră episcopală din 
Stockholm, Suedia, la Praznicul Învierii Domnului, 
12 aprilie 2015
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The Holy Apostle Paul wrote to bishop Timothy: 
“fulfill your min istry” (2 Timothy 4:5 NKJ), through 
this reminding him of the responsibility he had for 
certain social classes, specifying: “Do not rebuke an 
older man, but exhort him as a father, younger men 
as brothers, older women as mothers, younger as 
sisters, with all purity. Honor widows who are really 
widows. (1 Timothy 5:1-3).” He advised bishop Timo-
thy that in all things he should show himself to his 
flock as: “a pattern of good works; in doctrine show-
ing integrity, reverence, incorruptibility… Exhort 
bondservants to be obedient to their own masters, 
to be well pleasing in all things, not answering back 
(Tit 2:7-9).” 
In the post apostolic centuries, the accent always 
fell on this search for unity through service, which 
became a mission for the Church. In this way, through 
this aspect of charity, service is always present. Let 

Responsabilitatea  
social-filantropică  
a episcopului
The Social and Charitable  
Responsibility of the Bishop

† Pimen
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuților

† Pimen
Archbishop of Suceava and Rădăuţi

Sfântul Apostol Pavel scrie Episcopului Timotei: „Sluj-
ba ta fă-o deplin” (2 Timotei 4, 5), amintindu-i prin 
aceste cuvinte de responsabilitatea pe care o are faţă 
de unele categorii sociale, precizând: „Pe bătrân să 
nu-l înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei 
tineri, ca pe fraţi. Pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca 
pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe surori, în toată 
curăţia. Pe văduve cinsteşte-le, dar pe cele cu adevă-
rat văduve” (1 Timotei 5, 1-3). Pe episcopul Tit îl sfătu-
ieşte ca în toate să se arate pe sine, în faţa păstoriţi-
lor săi: „pildă de fapte bune dovedind în învăţătură, 
neschimbare, cuviinţă... slugile să se supună stăpâni-
lor lor, întru toate, ca să fie bineplăcute, neîntorcân-
du-le vorba...” (Tit  2, 7 - 9).
În veacurile postapostolice, accentul a căzut mereu 
pe această căutare a unităţii prin slujire, care a 
devenit o misiune a Bisericii. Astfel, sub aspectul 
ei de întrajutorare, slujirea e mereu prezentă. Iată 
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us look at how Saint Justin the Martyr describes this 
practice that followed the Euch arist: “And they who 
are well to do, and willing, give what each thinks fit; 
and what is collected is deposited with the president, 
who succours the orphans and widows and those who, 
through sickness or any other cause, are in want, and 
those who are in bonds and the strangers sojourning 
among us, and in a word takes care of all who are in 
need...”1. It is under stood that “the president” refers to 
those appointed bishops, which means that we have 
here the first indications about the diaconate organ-
ized by the leaders of the local Church. 
The Church members’ role in deeds of service is 
mentioned in the Apostolic Constitutions. “This Jesus, 
O, ye bishops, our Saviour, our King, and our God, 
ought to be set before you as your pattern; and Him 
you ought to imitate, in being meek, quiet, compass-
ionate, merci ful, peaceable, without passion, apt to 
teach, and diligent to con vert, willing to receive and 
to comfort; no strikers, not soon angry, not injurious, 
not arrogant, not supercilious, not wine-bibbers, not 
drunkards, not vainly ex pen sive, not lovers of delica-
cies, not extravagant, using the gifts of God not as 

cum descrie Sfântul Iustin Martirul această practică 
ce urma Euharistiei: „Cei care au şi vor, dau, liber, 
fiecare ce vrea, şi ceea ce se strânge se dă celui ce 
prezidează, şi el ajută orfanii, văduvele, bolnavii, pe 
cei neajutoraţi, prizonierii, oaspeţii străini, într-un 
cuvânt, el îi ajută pe toţi cei care au nevoie”1. Se 
înţelege că prin „cei care prezidează” sunt numiţi 
episcopii, ceea ce înseamnă că avem aici un prim 
indiciu despre diaconia organizată de conducătorii 
Bisericilor locale. 
În Constituțiile Apostolice se menţionează rolul 
membrilor Bisericii în acţiunea de slujire. Episcopii 
sunt îndemnaţi să fie blânzi, liniştiţi, mărinimoşi, 
milostivi, paşnici, nemânioşi, gata de a da învăţă-
turi, îndemânatici în a întoarce la pocăinţă, primi-
tori, mângâietori, nu bătăuşi, nu mincinoşi, nu 
gâlcevitori, nu mândri, nu dispreţuitori, nu dedaţi 
vinului, nu beţivi, nu cheltuitori în zadar, nu înde-
letnicindu-se cu desfătările, nu mult cheltuitori, 
nu întrebuinţând darurile lui Dumnezeu ca fiind 
străine, ci „ca unii ce aţi fost puşi icomoni buni, ca 
unii care veţi da socoteală lui Dumnezeu”2. Acelaşi 
izvor precizează rolul de „iconom” al episcopului, 

Sfinţi Ierarhi, 
fresca exteri-
oară a biseri-
cii Mănăstirii 
Suceviţa | 
Holy Hier-
archs, exte-
rior fresco of 
the church of 
the Suceviţa 
Monastery  
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another’s, but as their own, as good stewards appoint-
ed over them, as those who will be required by God to 
give an account”2.  The same source specifi es the bish-
op’s role as steward, and it is clear that this “steward-
ship” includes his function as server: “as also let him 
dispense in a right manner the free-will offerings which 
are brought in on account of the poor, to the orphans, 
the widows, the afflicted, and strangers in distress, as 
having that God for the examiner of his accounts who 
has committed the disposition to him”3.
Saint John Chrysostom, in his commentary on the 
Gospel according to Matthew (27:5-10), shows the 
purpose of priests in their chari table and pastoral 
service, calling them “feeders of the poor, defenders 
of those who suffer injustice, hosts of foreign sojourn-
ers, aid to those in tribulation, care takers of orphans, 
support of widows, guide of virgins…” (Homily 85).
These social categories have always existed, and 
in our times we must add to these the children 
that have been left without the support of their 
parents, who have gone abroad to work, a great 
number of fami lies which have been torn appart, 
young people caught in the chains of fornication, 
bringing children into the world outside of the 
wedlock blessed by the Mystical Sacrament of 
Marriage, who need material and financial help, 
along with the moral and religious support. Hence 
the bishop’s social/charit able responsibility.
Nowadays our Church, as we know, does not have 
the necessary resour ces for aid as it should, but it 
does not cease, as Saint John Chrysostom writes, “to 
feed so many poor, as many as it can,” to the extent, 
we could say, of the bishop’s social and pastoral 
responsibility. In spite of the absence of the neces-
sary material goods for charitable activity, neverthe-
less something can be done for those found in want, 
Saint John Chrysos tom says: “I believe that through 
the grace of God, we are here in Antioch about one 
hundred thousand Christians. And if each one would 
give the poor one loaf of bread, each poor person 
could eat their fill. And if each one would make a 
sacrifice, the city would have no poor”.
Saint John Chrysostom harshly criticizes the rich 
and unmerciful of his time. As a result of the rich’s 
stinginess the Holy Hierarch says: “Now, however, 
because of you, the Church must have land, houses 
and buildings to rent… and many other practical 
things. And this treasury of the Church should be 

dar e limpede că această „iconomie” e inclusă în 
funcţia sa slujitoare: „Cele ce se aduc de bunăvo-
ie pentru săraci, să le iconomisească bine pentru 
orfani şi pentru văduve şi pentru cei strâmtoraţi şi 
pentru străinii săraci, ca unul care va da socoteală 
pentru acelea lui Dumnezeu, care i-a încredinţat 
iconomia aceasta”3.
Sfântul Ioan Gură de Aur, în comentariul la Evan-
ghelia după Matei (27, 5-10), arată menirea preo-
ţilor în slujirea lor pastoral-filantropică, numindu-i  
„hrănitorii săracilor, apărătorii nedreptăţiţilor, 
găzduitorii străinilor, ajutătorii celor încarceraţi, 
purtătorii de grijă ai orfanilor, sprijinitorii văduve-
lor, îndrumătorii fecioarelor...” (Omilia 85).
Categoriile sociale existente în toate timpurile, la 
care, în vremea noastră trebuie să adăugăm pe 
copiii rămaşi fără purtarea de grijă a părinţilor 
plecaţi la lucru peste hotare, familiile dezmem-
brate într-un număr foarte mare, tinerele prinse 
în laţul păcatului desfrânării, aducând pe lume 
copii în afara căsătoriei binecuvântate prin Taina 
Nunţii, au nevoie de ajutor material şi financiar şi, o 
dată cu acesta, ajutor moral-religios. De aici reiese 
responsabilitatea social-filantropică a episcopului.
Biserica noastră, cum ştim, astăzi, este lipsită de 
aceste resurse necesare ajutorării cuvenite, dar ea 
nu încetează, cum scrie Sfântul Ioan Gură de Aur, 
„de a hrăni atâţia săraci, câţi va putea” (p. 963), pe 
măsura, spunem noi, responsabilităţii social-pasto-
rale a episcopului. În pofida lipsurilor bunurilor 
materiale necesare activităţii filantropice, totuşi se 
poate face ceva pentru cei aflaţi în lipsuri materiale, 
aşa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur şi anume: 
„Socot că, prin harul lui Dumnezeu, suntem aici în 
Antiohia cam la o sută de mii de creştini. Iar dacă 
fiecare ar da unui sărac o pâine, toţi săracii ar fi 
îndestulaţi. Iar dacă fiecare ar da câte un obol, n-ar 
mai fi în oraş niciun sărac...” (p. 963).
Sfântul Ioan Gură de Aur face o critică aspră la 
adresa celor bogaţi, dar nemilostivi, din vremea sa. 
Ca urmare a zgârceniei celor bogaţi, sfântul ierarh 
spune: „Acum, însă, din pricina voastră, Biserica 
trebuie să aibă ţarine, case şi clădiri de închiriat... 
şi alte multe lucruri gospodăreşti. Şi ar trebui să fie 
în administrarea voastră (a laicilor ‒ n.n.) vistieria 
aceasta a Bisericii. Iar râvna voastră să fie venitul 
ei. Dar se întâmplă două lucruri nepotrivite: şi voi 
rămâneţi fără rod şi preoţii lui Dumnezeu se înde-
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under your administration (of the laity). And your 
zeal should be its income. But two unfitting things 
happen: you remain without fruit and the priests 
of God must practice what is not fitting for them 
(administration of economical goods)”.
As a consequence of this undesirable situations the 
Church confi gured canons and statutes and eccle-
sial regulations through which the ad min istration 
of economic goods was set up to be the task of the 
members of the counsel and diocesan assembly, the 
lay members (two thirds) together with the clergy (a 
third), the entire economic activity being overlooked 
and lead by the bishop, according to canonic order. In 
this way the bishop can carry out his social/charitable 
activity with all the responsibility it has.
Keeping in sight the destination of social charitable 
material goods, of ecclesial property, we can under-
stand canon 12 of the Seventh Ecu menical Coun-
cil and other similar canons that punish bishops by 
removing them from their seat when they misap-
propriate Church goods. Social charitable activity, for 
which the bishop will give account, is holy and salvific. 
They will give account for it before the judgment seat 
of God, the bishop and the flock, the clergy and the 
faithful. From here we can deduce the entire respon-
sibility that weighs on the bishop in social/charitable 
activity. The bishop is obligated to lead, to advise this 
holy work in season and out of season.
We can understand how important this activity is in 
Christian life by remembering a few thoughts and 
words of the desert fathers – the monastic world. 
Often they would ask which ascetic activity was best 
received by God, asceticism intertwined with prayer 
in the cell or alms for the poor, foreign and sick? The 
answer was this: both are well pleasing before God, 
but the fathers added, “The one that sits in silence 
in his cell with much prayer and fasts for six days, 
but has no love and mercy for the poor, even if he 
were to be hung by his nostrils could not be like the 
one that serves the sick.” (Paterikon, for love, 5 cap 
12). And Saint John Chrysostom says: “Nothing has a 
darker color than virginity without mercy. That is how 
people often call those that are unmerciful – black in 
the soul” (Homily 78 on Matthew).
Homes for the elderly and children in each diocese, 
meals for the poor, assistance for the dispossessed 
and other kinds of help for those in material need are 
witnesses and deeds of the bishop’s social/charitable 

letnicesc cu ce nu se cuvine (administrarea bunuri-
lor economice ‒ n.n)”.
Ca urmare a acestei situaţii nedorite Biserica a 
întocmit canoane, statute şi regulamente bise-
riceşti, prin care se rânduieşte ca administrarea 
bunurilor economice să cadă în sarcina membri-
lor consiliilor şi adunărilor eparhiale, membrilor 
laici (două treimi) împreună cu membrii clerici (o 
treime), întreaga activitate economică fiind supra-
vegheată şi îndrumată de episcop, potrivit rându-
ielilor canonice. În acest fel episcopul poate să-şi 
desfăşoare activitatea sa social-filantropică cu 
toată responsabilitatea pe care o are.
Având în vedere destinaţia social-filantropică a 
bunurilor materiale, a proprietăţilor bisericeşti, 
înţelegem mai bine de ce canonul 12 al Sinodu-
lui al VII-lea Ecumenic şi alte canoane în speţă 
pedepsesc pe episcop cu alungarea din scaun 
atunci când înstrăinează averea Bisericii. Activita-
tea social-filantropică de care răspunde episcopul 
este una sfântă şi mântuitoare. De această activi-
tate vor da seamă, în faţa scaunului de judecată 
al lui Dumnezeu atât episcopul, cât şi păstoriţii 
săi, clerul şi credincioşii. De aici deducem întreaga 
responsabilitate care revine episcopului în activi-
tatea social-filantropică. Episcopul este dator să 
îndrume, să povăţuiască „cu timp şi fără timp” 
această sfântă lucrare. 
Cât de importantă este această activitate în trăirea 
vieţii creştine, o înţelegem luând aminte la cuvinte-
le şi gândirea părinţilor pustiei ─ lumea călugăreas-
că. Aceştia se întrebau adeseori care faptă, nevoin-
ţă este mai primită înaintea lui Dumnezeu: asceza 
împletită cu rugăciunea în chilie sau milostenia 
făcută săracilor, străinilor, bolnavilor? Răspunsul 
a fost acesta: amândouă fapte sunt bine primite 
înaintea lui Dumnezeu, dar părinţii au mai adăugat: 
„Cel ce şade, cu tăcere, în chilia lui şi multă rugăciu-
ne face şi posteşte şase zile, dar nu are dragoste şi 
milostenie către săraci şi de s-ar spânzura de nările 
lui nu poate fi asemenea celui ce slujeşte bolnavi-
lor” (Pentru dragoste 5, cap 12 ‒ Pateric). Iar Sfân-
tul Ioan Gură de Aur spune: „Nimic nu are culori 
mai întunecate ca fecioria lipsită de milostenie. Aşa 
şi obişnuiesc oamenii să-i numească pe cei nemi-
lostivi: negri la suflet” (Omilia 78 la Matei, p. 889).
Căminele pentru bătrâni şi copii din fiecare epar-
hie, mesele pentru cei săraci, ajutarea sinistraţilor 
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responsibility. Our monasteries must implicate them-
selves more in the social charitable activity for which 
the bishop first of all must give account.
Saint John Chrysostom’s recommendation that each 
Christian should give the poor a loaf of bread or a 
sacrifice is fulfilled and practiced by the faithful 
and priests of our diocese that help the elderly and 
children with various provisions who are hosted in 
our seven charitable institutions or at their homes. 
Orphanages and nursing homes in the parishes of 
smaller provin ces are preferable to those that shel-
ter a very large number. It is easier to take care of 
seven or eight people, in terms of assuring provi-
sions, caretakers and resources for heating during 
winter. More over, the needy being sheltered in 
houses in the immediate vicinity within the frame-
work of the parishes, after a short time will awaken 
the conscience of the people who neglected their 
parents or children brought to these houses for 

şi alte feluri de ajutoare îndreptate către cei aflaţi în 
lipsuri materiale sunt mărturii şi fapte ale respon-
sabilităţii social-filantropice a episcopului. Mănăs-
tirile noastre trebuie să se implice şi mai mult în 
activitatea social-filantropică de care răspunde, în 
primul rând, episcopul.
Recomandarea Sfântului Ioan Gură de Aur, ca 
fiecare creştin să dea celor săraci o pâine sau 
un obol, este însuşită şi practicată de credincio-
şii şi preoţii eparhiei noastre ajutând cu diferite 
alimente pe bătrânii şi copiii găzduiţi în cele şapte 
cămine sau aflaţi la casele lor. Case pentru copii 
şi bătrâni în parohiile centre de comune sunt de 
preferat celor care adăpostesc un număr foar-
te mare. Este mai uşor să îngrijeşti şapte-opt 
persoane, atât din punct de vedere al asigurării 
alimentelor şi personalului de îngrijire, cât şi al 
resurselor de încălzire pe timpul iernii. Mai mult, 
în acele case din cadrul parohiilor, fiind adăpos-
tite persoanele nevoiaşe din localitate sau din 
imediata vecinătate, persoanele care neglijea-
ză pe părinţii sau copiii lor duşi în aceste case 
pentru îngrijire, nu după mult timp conştiinţa lor 
se va trezi, se vor ruşina de fapta lor nedemnă, 
neomenească faţă de copiii sau părinţii lor. Rude-
le vor interveni şi ele cu mustrarea celor lipsiţi 
de dragostea cu care sunt datori faţă de copiii,  
respectiv faţă de părinţii lor, şi ca urmare vor fi 
luaţi şi îngrijiţi, cum e firesc, în casele lor proprii 
împreună cu părinţii, respectiv copiii lor.
Reuşita episcopului în îndeplinirea responsabilită-
ţii sale social-filantropice depinde în mare măsură 
şi de ceea ce Sfântul Apostol Pavel a spus ucenicu-
lui său Tit: „În toate arată-te pe tine pildă de fapte 
bune”. La aceasta mai adăugăm: episcopul să aibă 
în minte şi la inimă ca pildă de responsabilitate 
social-filantropică pe Sfântul Vasile cel Mare, 
despre care vorbim foarte mult, dar îi urmăm 
foarte puţini şi facem foarte puţin. Să nu uităm 
pilda Samarineanului milostiv, prin care Mântui-
torul ne-a dat nu numai exemplu cum şi pe cine să 
ajutăm, ci şi o atenţionare vecină cu mustrarea: 
slujitorul altarului nu trebuie să fie lipsit de adevă-
rata dragoste care mântuieşte: mila şi ajutorarea 
fraţilor prea mici ai Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos (Matei 25, 31 - 46).
De aceea, cred că se impune ca tânărul care se 
pregăteşte în şcolile teologice ─ seminar, facultate 
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care; and they will be ashamed of their unworthy, 
inhuman, deeds towards their children or parents. 
Their relatives will intervene and they will rebuke 
those who have shown such lack love towards their 
own children, or parents, and this will encourage 
them to take responsibility and care for the needy 
as is natural, in their own homes, cared for by their 
own parents, or by their own children.
The bishop’s success in fulfilling his social/charita-
ble responsibility also depends in great measure on 
what Saint Apostle Paul said to his disciple Tit: “In all 
things be a good example.” We add to this: the bishop 
should have in mind and heart the example of social 
charitable respon sibility Saint Basil the Great had, 
about whom we speak a lot, but whom we follow 
little; we do little. We should not forget the example 
of the merci ful Samaritan through whom the Savior 
gave us a parable of whom to help, but drew atten-
tion through a warning: the one who serves at the 
altar should not lack true love which saves: mercy and 
assistance for our weaker brothers of our Savior Jesus 
Christ (Matthew 25:31-46).
This is why, I believe that the young man that is being 
prepared in theological schools, seminaries and 
Universities should be present for at least one or two 
hours a week in an orphanage or nursing home, help-
ing, according to his ability, with the activities neces-
sary for caring for those found there and even help-
ing with the organisational aspects of running these 
homes. Students even from the earliest grades should 
visit and help these poor people at their homes or 
institutions, should help them through what their 
parents give not only at Christmas and Pascha, but 
throughout the course of the year. 
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de teologie ─ să fie prezent o oră-două pe săptă-
mână într-un cămin de copii sau bătrâni, ajutând 
pe măsura priceperii lui la cele necesare activităţii 
de îngrijire a celor aflaţi acolo şi chiar în gospodăria 
acestor cămine. Şcolarii din primele clase primare 
chiar să viziteze şi să ajute pe aceşti săraci la domi-
ciliu sau la cămine, să ajute cu cele date de părinţii 
lor, nu numai de Crăciun şi de Paşti, ci şi în cursul 
anului.

Note

1. Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, Apologia I, 67, P.G. 6, 4329C.

2. Constituțiile Apostolice II, 24, ed. P.A. de Lagrange, Lipsiac, 1862, 

p. 49.

3. Constituțiile Apostolice, II, 25, p. 25.
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Miruna Tătaru-Cazaban 

altele, de tipărirea primei traduceri integrale 
a Bibliei din limba greacă în limba română, 
cunoscută sub numele de Biblia de la 1688. Ca 
domn, şi-a pus abilităţile politice şi diplomatice 
în slujba consolidării tradiţiei bizantine ‒ de la 
care se reclama inclusiv prin ascendenţa sa ‒, în 
cadrul amplu, limpede înţeles de contemporanii 
şi colaboratorii săi, al unui program de înnoire 
culturală. Dragostea de carte şi locul pe care îl 
acorda culturii în viziunea sa teologico-politică 
poate fi observat pornind de la alcătuirea 
bibliotecilor pe care le susţinea personal, în 
mod special a celei de la Hurezi, a cărei pisanie 
o numeşte „casă cu hrană dorită sufletului”, care 
aduce „îmbelşugare preaînţeleaptă”, dar şi de la 
mărturii de epocă, asemenea celei a doctorului 
Ioan Comnen despre voievodul care, înzestrat 
cu „înţelepciunea înnăscută”, sporită prin 

Poate că una dintre formulele cele mai elocven-
te despre domnia voievodului martir Constan-
tin Brâncoveanu este aceea a lui Nicolae Iorga, 
potrivit căruia Brâncoveanu a creat la sfârşitul 
secolului al XVII-lea o „monarhie culturală”1. 
Este vorba, aşadar, despre o viziune şi o prac-
tică politică exprimate deplin prin ceea ce s-ar 
putea numi „stil” sau „model” cultural, pe care 
istoricul Alexandru Duţu îl considera cu putinţă 
a fi reconstituit „din conceptele şi imaginile 
dominante comunicate de carte, tradiţia orală 
şi limbaj figurativ, din solidarităţile rezultate din 
acţiunea culturală a curţii princiare”2.
Se ştie că Brâncoveanu îşi datora formarea 
familiei Cantacuzino, cu care se înrudea prin 
mamă, şi că până la urcarea sa pe tronul Țării 
Româneşti şi-a manifestat ataşamentul faţă de 
carte şi vocaţia de ctitor îngrijindu-se, printre 

Constantin Brâncoveanu 
şi modelul postbizantin al 
principelui creştin 
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pentru şcolarii localnici şi străini” transmitea tot 
ceea ce cultura umanistă bizantină acumulase 
de-a lungul secolelor şi constituia în acelaşi timp 
un semnificativ punct de racord cu spiritul neo-
aristotelic al universităţilor Occidentului. Constru-
it pe temeiul teologic al Sfintei Scripturi şi al Părin-
ţilor, învăţământul de la Sfântul Sava însemna, 
pentru tinerii din ţară şi din spaţiul balcanic, un 
parcurs clasic de formare retorică şi filosofică, dar 
şi ştiinţifică, incluzând astronomia, acustica, fizica 
şi matematica. În viziunea domnitorului ocrotitor 
al culturii şi al Bisericii, şcoala pe care o susţinea 
avea şi rolul de a forma, în limba care fusese a 
Imperiului bizantin, o „elită care asigura unitatea 
popoarelor ortodoxe în Balcani”4, punând astfel 
în valoare relativa autonomie de care se bucurau 
Țările Române. 
Interesul faţă de şcoală şi de cultură se putea 
observa şi la alcătuirea Curţii domneşti, din 
care făceau parte Sevatos Kimenitos, director al 
Academiei domneşti, George Maiota, pedagogul 
fiilor voievodului şi predicator al Curţii, Ioan 
Avramios, care din păstor al comunităţii greceşti 
din Veneţia devine predicator al Curţii domneşti, 
Ioan Cariofil, de la Academia Patriarhiei 
Ecumenice, învinuit de erezie, dar protejat de 
domnitorul muntean, medicul Ioan Comnen, 
care avea să devină episcop al Silistrei, dar şi 
protomedicul curţii, Pylarino ‒ întemeietorul 
Spitalului Colţea, primul spital românesc ‒  
Bartolomeo Feratti, care îi succede, şi secretarul 
domnesc Anton Maria del Chiaro, autor al 
importantului document Storia delle moderne 
revoluzioni della Valachia (1718). 
Această întâlnire armonioasă dintre Orientul de 
limbă greacă şi Occident a fost însoţită în monar-
hia culturală brâncovenească de o bogată acti-
vitate de tipărire a cărţilor în cele cinci centre 
care funcţionau în Țara Românească (Bucureşti, 
Snagov, Râmnicu Vâlcea, Târgovişte şi Buzău).  În 
această perioadă, continuând opera începută o 
dată cu publicarea Bibliei de la 1688, apar la Buzău, 
prin grija episcopului Mitrofan, cele 12 Mineie, 
iar prin priceperea exemplară a marelui creator 
de carte creştină, Antim Ivireanul, pe lângă lucră-
rile în limba greacă, sunt tipărite cărţi de cult în 
limba arabă pentru patriarhul Antiohiei, Atana-
sios al IV-lea Dabbas, şi creştinii din Asia Mică.  

„cetirea necontenită a cărţilor” ca unul „foarte 
iubitor de învăţătură”, a întemeiat la Hurezi „şi o 
bibliotecă vrednică de văzut, cu multă cheltuială, 
la mănăstirea cea frumos zidită”, umplând-o cu 
„cărţi felurite şi foarte de folos”3.
Modelul cultural brâncovenesc s-a manifestat 
nu doar prin crearea şi înzestrarea bibliotecilor 
mănăstireşti, ci şi prin susţinerea învăţământului 
în limba greacă, continuând şi prin aceasta linii-
le predecesorului pe scaunul Țării Româneşti, 
Şerban Cantacuzino. Academia domnească, înte-
meiată de Cantacuzino, avea să fie reorganizată 
de Brâncoveanu şi să cunoască în timpul acestuia 
o dezvoltare prodigioasă. Numită Academia Sfân-
tul Sava pentru că afla în Mănăstirea Sfântul Sava 
din Bucureşti, această „înaltă şcoală, de obşte, 

Biblia de la 
B u c u r e ş t i 
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B u c h a r e s t 
Bible (1688), 
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toire des Roumains et de la Romanité orientale, Bucarest, 1937-1945). 

2  Al. Duţu, „Modelul cultural brâncovenesc”, în: P. Cernovodeanu şi 

F. Constantiniu (coord.), Constantin Brâncoveanu, Editura Academiei 
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6  M. Atanasia Văetişi, Arta brâncovenească.

O veritabilă renaştere culturală, apreciată ca 
atare de contemporanii lui Constantin Brânco-
veanu, ca, de pildă, episcopul Mitrofan al Buză-
ului, o renaştere care nu produce roade doar în 
ţară, ci manifestă o vocaţie panortodoxă. Misi-
unea sa bizantină, în sensul Bizanțului de după 
Bizanț, după formula celebră a istoricului Nico-
lae Iorga, însemna şi susţinerea Patriarhiilor şi 
a centrelor monahale ortodoxe aflate în Impe-
riul otoman, prin danii bogate, precum cele de 
la Muntele Athos, dar mai ales prin difuzarea 
tipăriturilor în întreg Orientul creştin, făcând din 
Țara Românească un adevărat centru de iradiere 
al culturii ortodoxe şi de susţinere a acesteia în 
diversitatea expresiilor sale lingvistice.  
Care este, în cele din urmă, modelul proiectat şi 
întrupat de domnitorul Constantin Brâncoveanu?  
În mod explicit, Brâncoveanu se revendica de la 
primul împărat creştin, Constantin. Astfel, „noul 
Constantin” împleteşte „înţeleapta chivernisire a 
politiei” cu „înfrumuseţarea şi zidirea celor spre 
slava lui Dumnezeu”5. „Actul ctitoricesc, după 
cum spune istoricul de artă Atanasia Văetişi, 
a fost unul dintre cele mai însemnate gesturi 
creatoare de cultură şi artă ale epocii. Cronica 
lui Radu Greceanu pomeneşte mereu de zidirile 
pe care Brâncoveanu le ridică şi înfrumuseţează, 
panegiricile şi predosloviile sunt pline de 
referinţe la râvna sa ctitoricească. O râvnă din 
care a rezultat o artă aulică şi un stil unitar prin 
programele arhitecturale impuse, prin icono-
grafia dezvoltată şi expresivitatea limbajului 
decorativ”6. Modelul cultural al lui Constantin 
Brâncoveanu era cel al marelui ctitor, care oferă 
lui Hristos roadele puterii şi bogăţiei pe care i 
le-a dăruit, al fondatorului de instituţii care să 
susţină cultura, prin care se exprima fără îndo-
ială şi autoritatea şi strategia politică a princi-
pelui, şi, totodată, modelul de inspiraţie clasică 
al principelui-retor, iubitor al cuvântului frumos 
şi ziditor. Aşadar, Biserica, Şcoala, Cultura sunt 
întrepătrunse într-o viziune pe care Constantin 
Brâncoveanu a ştiut să o întrupeze cu priceperea 
sigură, fineţea, strălucirea şi perseverenţa unui 
mare creator de epocă. 
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În fiecare an, la 16 august, Biserica Ortodoxă 
Română prăznuieşte pe Sfântul Voievod şi Martir 
Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Româneşti, 
împreună cu fiii săi: Constantin, Ştefan, Radu şi 
Matei şi sfetnicul său, Ianache Văcărescu. Dacă 
despre Sfântul Voievod s-a scris foarte mult, mai 
ales după canonizarea sa din anul 1992, despre 
dregătorul său devotat Ianache Văcărescu s-a scris 
mai puţin, fapt care ne îndeamnă să punem în 
lumină şi personalitatea sa. 
Ianache (Ienache sau Enache) Văcărescu provenea 
dintr-o veche familie de boieri munteni, cu propri-
etăţi în satul Văcăreşti de lângă Târgovişte; tatăl 
său era Negoiţă Văcărescu, iar mama, Neacşa din 
Bucşani, era originară tot dintr-o veche familie boie-
rească. În 1685, deci în timpul domniei lui Şerban 
Cantacuzino, Ianache era postelnic, iar între 1688-
1690 vătaf de copii de casă la curtea domnească. 

Ascensiunea lui pe scena vieţii politice a avut loc în 
timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, care 
i-a încredinţat mai multe misiuni încă din primii ani 
de domnie. Astfel, în anii 1691-1694 era „căpitan 
de lefegii” (ostaşi mercenari, n.n.), între 1695-1706 
era agă, deci un comandant al unităţilor de ostaşi 
încredinţaţi cu paza capitalei, iar între 1707-1710 
era mare paharnic. Cu acest ultim titlu, în anul 
1709 a fost trimis de Constantin Brâncoveanu 
timp de şapte luni ca reprezentant al său („capu-
chehaie”) pe lângă autorităţile otomane din Istan-
bul (Constantinopol). Din 1711 până la începutul 
anului 1714 apare în dregătoria de mare clucer 
(însărcinat cu aprovizionarea curţii domneşti). 
Înseamnă că a fost unul dintre sfetnicii cei mai 
apropiaţi şi devotaţi ai lui Constantin Brânco- 
veanu, fapt pentru care au fost duşi împreună la 
Istanbul, unde, la 15 august 1714, au avut acelaşi 

Sfântul Mucenic şi Mărturisitor 
Ianache Văcărescu

Pr. Acad. Mircea Păcurariu
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satului văcăreşti, jud. Dâmboviţa. (vol. Domnitorii 
şi ierarhii Ţării Româneşti. Ctitoriile şi mormintele 
lor, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei 
şi Dobrogei, Bucureşti, 2009, pp. 750-751. Vezi şi 
Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităților şi monu-
mentelor feudale din Ţara Românească, Tipografia 
Artă Grafică, Craiova, 1970, p. 691).
În 1712, Ianache Văcărescu a refăcut vechea mănăs-
tire dâmboviţeană Nucet, fosta ctitorie a lui Gher-
ghina Pârcălabul, unchiul domnitorului Radu cel 
Mare (într-un act din 15 decembrie 1501 apare ca 
„ridicată din temelie”). Biserica refăcută de Iana-
che a fost distrusă de un mare cutremur din 31 mai 
1738, fiind din nou refăcută de fiul său, Barbu Văcă-
rescu. Din inscripţia pusă de el în anul 1746, când 
s-au încheiat lucrările de refacere, rezultă că Ianache 
a zugrăvit biserica, i-a făcut o tâmplă nouă, pardo-
seală şi „altele câte s-au căzut” (cuvenit, n.n.). Trebu-
ie notat şi faptul că, în secolul al XVIII-lea, Nucetul 
avea 34 de sate sau părţi de sate, vii, mori, bălţi 
cu peşte, case şi prăvălii în Târgovişte şi Bucureşti.  

sfârşit tragic, Ianache fiind primul dintre cei deca-
pitaţi atunci din ordinul sultanului. Deci şi-a sfârşit 
viaţa ca un neomartir alături de familia lui Constan-
tin Brâncoveanu, pe care îl slujise cu credinţă o 
viaţă întreagă, trecând împreună „din moarte la 
viaţă” (Date prezentate după Nicolae Stoicescu, 
Dicționar al marilor dregători din Ţara Româneas-
că şi Moldova, sec. XIV-XVII, Editura enciclopedică 
română, Bucureşti, 1971, pp. 252-253).
Trebuie să mai notăm că noul martir al lui Hristos 
a fost, în acelaşi timp, şi un mare ctitor de locaşuri 
sfinte. De pildă, este ctitorul bisericii cu hramul 
„Sfântul Nicolae” din Văcăreşti, jud. Dâmboviţa, 
zidită între anii 1698-1699 pe când era mare agă. În 
pisania bisericii se preciza: „Aciastă sfântă şi dumne-
zeiască biserică de aici … pe moşia moşilor şi stră-
moşilor din pajişte s-au zidit de robii lui Dumnezeu 
Ianache Văcărescu vel aga, împreună cu jupâneasa 
lui Stanca şi cu fiii lui: Maria, Constantin, Ilinca”. 
Biserica lui Ianache a fost distrusă de cutremurul 
din 1838 şi pe locul ei s-a ridicat actuala biserică a 

Icoana în vitraliu a Sfinţilor Ocrotitori ai Episcopiei Europei de Nord, între care se află reprezentaţi Sfinţii Martiri Brâncoveni şi Sfetnicul Ianache Văcărescu, 
Centrul Eparhial din Stockholm, Suedia│The icon in stained glass of the Patron Saints of the Northern Europe Diocese, among which are depicted the Saints 
Martyrs Brâncoveni and the Councilor Ianache Văcărescu, The Diocesan Center in Stockholm, Sweden
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Academiei, nr. 22), ctitoria doamnei Maria (Marica), 
soţia domnitorului martir, ridicată în 1702. (Nicolae 
Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor 
feudale din Bucureşti, Bucureşti, 1961, p. 200-201; 
Lucia Stoica, Neculai Ionescu Ghinea, Enciclopedia 
lăcaşurilor de cult..., pp. 23-25; Mihaela G. Palade, 
în Encilopedia Ortodoxiei româneşti, p. 130). Tot 
ca ispravnic apare în anul 1698, când Constantin 
Brâncoveanu – la rugămintea patriarhului Dositei al 
Ierusalimului – a refăcut chiliile şi casele Mănăsti-
rii Sfântul Gheorghe ‒ Nou din Bucureşti (închina-
tă Patriarhiei Ierusalimului); peste câţiva ani acelaşi 
domnitor va zidi biserica nouă a mănăstirii, pe care 
o cunoaştem până azi. (Cf. vol. Domnitorii şi ierarhii 
Ţării româneşti. Ctitoriile şi mormintele lor, p. 257).  
Aşadar, Ianache (Enache) Văcărescu a fost nu numai 
un mărturisitor şi martir al credinţei ortodoxe,  
ci şi un mare ctitor de locaşuri sfinte. 
Este bine să notăm aici şi câteva lucruri despre 
familia şi descendenţii lui Ianache Văcărescu. A fost 
căsătorit cu Stanca, verişoară cu Maria (Marica), 
soţia lui Constantin Brâncoveanu. Au avut patru fii, 
care vor deţine funcţii importante în admnistraţia 
centrală de stat: Constantin, mare logofăt, Barbu, 
spătar, Ştefan, mare ban şi Radu, mare vornic; a avut 
şi patru fete: Maria, Ilinca, Bălaşa şi Neacşa, toate 
căsătorite cu mari boieri (patru dintre ei – desigur 
cei mai mari – au fost pomeniţi în pisania bisericii 
din Văcăreşti, între care şi un Ioan, probabil mort de 
copil). Dintre fii, Constantin, ajuns mare logofăt, a 
ctitorit Schitul „Măgureanu” din Bucureşti, terminat 
de fiica sa Maria şi soţul ei Mihai Cantacuzino (1723-
1793), vistier, apoi mare ban, care va scrie şi „Gene-
alogia Cantacuzinilor”; biserica lor a fost demolată 
în 1881 şi reclădită în anii următori (1881-1884) 
(cf. Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic...,  
p. 223). Un alt fiu, Ştefan (căsătorit cu o nepoată 
a cronicarului moldovean Ion Neculce) va avea o 
soartă asemănătoare tatălui său, fiind otrăvit din 
ordinul domnitorului Constantin Racoviţă în 1763. 
Unul dintre fiii lui Ştefan a fost Ienăchiță Văcăres-
cu (deci purta numele bunicului său, c. 1740-12 
iulie 1797), poet liric, filolog şi istoric, autorul unei 
gramatici româneşti tipărite (Observații sau băgări 
de seamă asupra regulelor şi orânduielilor gramaticii 
româneşti, Râmnicu Vâlcea şi Viena, ambele ediţii în 
1787), iar în manuscris i-au rămas o Istorie a prea-
puternicilor împărați otomani, cu 31 de biografii de 

Fără îndoială că unele dintre acestea vor fi fost dăru-
ite de familia Văcăreştilor (Constantin C. Giurescu, 
„Două monumente religioase din veacul al XIV-
lea: Nucetul sau Cozia din Vâlcea şi Nucetul din 
Dâmboviţa”, Mitropolia Olteniei, XIII (1961), 1-4,  
pp. 47-48). 
Tot familia Văcăreştilor, între care şi Ianache, a zidit 
biserica de mir din satul Nucet. (Vol. Biserici şi mănăs-
tiri – monumente istorice reprezentative (din Arhiepi-
scopia Târgoviştei), Editura ASA, Târgovişte, 2008, p. 
204). Ianache s-a implicat şi în refacerea „Mitropo-
liei de la Târgovişte”, ctitoria lui Neagoe Vodă Basa-
rab; mitropolitul Teodosie începuse restaurarea ei în 
1707, dar în anul următor el a trecut la cele veşnice, 
încât lucrările au fost terminate de Ianache Văcăres-
cu, pe atunci mare paharnic, care i-a făcut o nouă 
pardoseală şi a refăcut chiliile „din clopotniţă până 
la foişorul caselor vechi”. (Pr. Constantin Niţescu, 
„Mitropolia Târgoviştei”, Glasul Bisericii, XXII (1963), 
1-2, pp. 71-100; Pr. Niculae Şerbănescu, „Mitropolia 
din Târgovişte. Contribuţii la cunoaşterea trecutului 
ei”, Glasul Bisericii, XVIII (1959), 7-12, pp. 534-535.).
În Bucureşti a rezidit, împreună cu Bârcă Cojescu, 
rudă cu el, fost mare logofăt, biserica cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, cunoscută sub numele 
de „Răzvan”, după primul ei ctitor, căpitanul Răzvan, 
din 1620. Ctitoria lui „jupân Ianache Văcărescu”, a 
soţiei sale, „jupâneasa Stanca”, şi a fiilor lor a fost 
rezidită între anii 1705-1706. A fost refăcută apoi 
între anii 1857-1859, când a fost pictată de braşove-
nii Constantin Lecca şi Mişu Popp. (Panait I. Panait, 
„Cercetări privind bise rica mănăstirii Răzvan”, Glasul 
Bisericii, XXIX (1970), 1-2, p. 86; Aristide Ştefănescu, 
„Contribuţii epigrafice la istoricul bisericii Răzvan 
din Bucureşti”, Glasul Bisericii, XXXVII (1978), 3-4, 
pp. 381-387; Lucia Stoica, Neculai Ionescu Ghinea, 
Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti. Bise-
ricile ortodo xe, Editura Universalia, Bucureşti, 2005, 
pp. 53-55; Mihaela G. Palade, în Enciclopedia Orto-
doxiei româneşti, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,  
2010, p. 124).
În acelaşi timp, Ianache Văcărescu a fost „ispravnic”, 
adică supraveghetor sau coordonator al lucrărilor 
de zidire a două ctitorii brâncoveneşti din Bucu-
reşti, încă o dovadă a încrederii de care se bucu-
ra din partea domnitorului său. Prima era biseri-
ca „Sfântul Nicolae – Dintr-o zi” (situată pe str.  
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care o menţionăm doar pe Elena Văcărescu (1866-
1947), poetă şi prozatoare de limbă franceză, susţi-
nătoare a drepturilor româneşti în timpul Primului 
Război Mondial şi în perioada interbelică, membră 
de onoare a Academiei Române (Dorina Rusu, 
Membrii Academiei Române. Dicționar, Editura Enci-
clopedică, Bucureşti, 20033, pp. 870-871). Aceştia au 
fost descendenţii direcţi ai Sfântului martir şi ctitor 
de locaşuri sfinte Ianache VăcărWescu.
Am încercat în rândurile de faţă să-i punem în lumi-
nă personalitatea, după puţinele mărturii documen-
tare care au rămas despre el, ca să înţelegem că şi el 
este îndreptăţit la cinstirea noastră, ca şi domnitorul 
Constantin Brâncoveanu şi cei patru fii ai săi. 

sultani, precum şi un Dicționar român-german şi 
german-român, un Dicționar româno-turc şi turco-
român, dar şi numeroase poezii. Este cunoscut tablo-
ul său în ulei lucrat de Anton Chladek, după o frescă 
din biserica Sfântul Spiridon ‒ Nou din Bucureşti, 
ceea ce ne face să credem că s-a numărat printre 
„binefăcătorii” ei, având în mână o foaie pe care era 
scris acel „testament” al său: „Urmaşilor mei Văcă-
reşti/ Las vouă moştenire/ Creşterea limbii româ-
neşti/ Şi-a patriei cinstire” (cf. Dicționarul literaturii 
române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979,  
pp. 893-895). 
Tot dintre descendenţii lui Ianache şi ai lui Ienăchiţă  
Văcărescu fac parte şi alţi oameni de cultură, între 

Icoana în vitraliu 
a Sfinţilor Ocroti-
tori ai Episcopiei 
Europei de Nord, 
detaliu │ The icon 
in stained glass of 
the Patron Saints 
of the Northern 
Europe Diocese, 
detail
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Bogdan Tătaru-Cazaban 

fondatorul mănăstirii, Constantin Brâncoveanu, 
domnitorul Țării Româneşti (1688-1714), care 
dorea să-şi aibă aici, în regiunea natală, necropola 
domnească. Astfel, �ănăstirea Hurezi, depinzând 
în mod excepţional doar de Patriarhia ecumenică 
de la Constantinopol (aflată în Imperiul otoman, 
dar susţinută de domnii români), este proiectată 
şi ca reşedinţă domnească, prima întruchipare a 
modelului cultural brâncovenesc, fiind construită 
cu meşteri din sud-estul Europei, întemeind o 
şcoală de pictură postbizantină şi adăpostind o 
însemnată bibliotecă umanistă.
Cu siguranţă, la Hurezi, monument aflat astăzi 
pe lista patrimoniului mondial UNESCO, regăsim 
spiritul bizantin, continuat prin arta locală, 
muntenească, împrospătată de inspiraţia 
athonită, epirotă şi cretană. Întâlnim totodată 
o artă aulică, sinteză între arhitectura eclezială 
şi cea civilă, aşa cum putem vedea la casele 
domneşti din incintă, cu bolţi interioare largi, 

Intrând pe poarta îmbrăcată în fier, veche de 
peste 300 de ani, a Mănăstirii Hurezi, călătorul 
descoperă un spaţiu al ordinii clasice, care îi va 
aminti, poate, de „calmul senin şi monumental 
al lui Palladio”2; un spaţiu ritmat de arcadele 
clădirilor albe ce formează incinta centrată 
simbolic de silueta sobră şi elegantă a bisericii 
mari, dedicată Sfinţilor Constantin cel Mare şi 
mamei sale, împărăteasa Elena. Mai târziu, după 
ce va fi parcurs răbdător curtea, deloc monotonă, 
şi va fi admirat împrejurimile, călătorul îşi va da 
seama că spaţiul este structurat sub forma unei 
cruci: dincolo de curte, la est de biserica mare 
a mănăstirii, se află biserica bolniţei, dedicată 
Adormirii Maicii Domnului; la nord, mai retras, 
Schitul Sfinţii Apostoli, ctitorit de arhimandritul 
cărturar Ioan, primul stareţ al mănăstirii; la sud, pe 
cale spre mănăstire, te întâmpină biserica de sat, 
iar la vest, peste râu, micul Schit Sfântul Ştefan. 
Geografia sacră a locului a fost atent stabilită de 

Arta brâncovenească,  
sinteză între Orient şi 
Occident. Modelul Hurezi  
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elemente de Renaştere târzie şi baroc, ajunse în Țara 
Românească prin Transilvania sau venite pe filieră 
italiană, graţie călătoriilor, şi influenţele orientale 
compun „stilul brâncovenesc”, care se distinge prin 
echilibrul său clasic, spre deosebire de arta mai 
occidentalizantă, preferată de membrii familiei 
Cantacuzino5 sau de fastul cu nostalgii imperiale 
al ctitoriilor din Moldova ale domnitorului Vasile 
Lupu.
Întotdeauna s-a remarcat „eleganţa, sobrietatea, 
echilibrul compoziţiilor” ansamblului de la Hurezi. 
Ritmul arcadelor şi al coloanelor de piatră, anca-
dramentele goticizante ale ferestrelor, decoraţia 
discretă de pe exteriorul bisericii mari constituie 
fundalul pe care se profilează coloanele pridvoru-
lui bisericii, cu baze în formă de tufă de acant şi 
cu capiteluri corintice aplatizate, ancadramentul 
intrării în biserica mare, cu două registre de benzi 
orizontale decorate, prins în chenar sculptat şi 
suprapus de o cornişă având stema Țării Româneşti  

decorate cu motive florale, sprijinite pe coloane 
de piatră, evocând spiritul arhitecturii otomane3, 
binecunoscută de Pârvu Cantacuzino, cel care 
a supravegheat lucrările în prima etapă de 
construcţie a Hurezilor. Tot în această atmosferă 
de echilibru între tradiţii orientale, regăsim şi 
elemente sau accente barochizante cum ar fi 
foişoarele. Avem, aşadar, la Hurezi o sinteză 
rafinată, un „gust sigur”, o adaptare moderată 
a mai multor inspiraţii orientale şi occidentale la 
structura tradiţiei; un „Bizanţ după Bizanţ”4, la 
formarea căruia a contribuit conştiinţa prinţilor 
din Țările Române de a fi purtătorii unei misiuni 
pe care le-a conferit-o moştenirea bizantină. 

Stilul brâncovenesc 
Primul şi cel mai desăvârşit loc al „monarhiei  cultu-
rale” inaugurate de Brâncoveanu este ansamblul 
de la Hurezi, unul dintre puţinele care s-a păstrat 
aproape integral până astăzi. Tradiţia postbizantină,  

Biserica Sfinții 
Î m p ă r a ț i 
C o n s t a n t i n 
şi Elena a 
M ă n ă s t i r i i 
Hurezi │ The 
church Saints 
E m p e r o r s  
Constantine 
and Helen of 
the Hurezi 
Monastery
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şi vulturul bicefal cantacuzin, emblemă a moşteni-
rii bizantine. Dar şi foişorul adăugat mai târziu de 
Dionisie Bălăcescu, „ca o bijuterie strălucioare pe 
o haină elegantă, dar sobră”6. Sculptura în piatră 
are un corespondent subtil în bogăţia decorului 
vegetal a somptuosului iconostas, precum şi în 
piesele de argintărie şi broderiile care fuseseră 
create pentru a împodobi biserica.

Pictura murală
Frescele care împodobesc ansamblul de la Hurezi 
urmează un program iconografic care exprimă 
personalitatea teologică a arhimandritului Ioan, dar 
şi sensibilitatea şi măiestria zugravilor conduşi de 
grecul Constantinos, naturalizat în Țara Românească, 
şi de Ioan, originar probabil din Valahia. Fidelă 
principiilor tradiţiei bizantine, iconografia de la 

Interiorul bi-
sericii mari 
a Mănăstirii 
Hurezi │ The 
interior of the 
great church 
of the Hurezi 
Monastery
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zona Epirului pot explica influenţele iconografice pe 
care le întâlnim la Hurezi.
Pridvorul, spaţiu atât de caracteristic artei brânco-
veneşti, făcând legătura între lumea exterioară şi 
cosmosul simbolic al bisericii8, este dominat de fres-
ca Judecăţii de Apoi (peretele de răsărit) şi de cele 
trei cupole: locul central fiind rezervat lui Hristos, 
flancat de o parte si de cealaltă de cupole dedica-
te Fecioarei înconjurate de îngeri: la nord – icoana 
Fecioarei „mai cinstite decât Heruvimii”, iar la sud 
– a Fecioarei, Împărăteasa îngerilor. Iconografia 
hristică prezintă elementele care trimit la viziunea 
Apostolului Ioan din insula Patmos (Apocalipsa 4, 
6-7) şi compune împreună cu Judecata un spaţiu 
eshatologic. Pe de altă parte, în jurul reprezen-
tării lui Hristos în haină de lumină, se configurea-
ză treptat întreaga structură a universului creat, 
moştenită pe filieră aristotelică şi repusă în valoa-
re, în Țările Române, prin cărturarii greci stabiliţi la 
curţile domneşti sau la Academiile recent fondate.
În pronaosul bisericii mari domină marea frescă 
votivă care cuprinde alături de tabloul familiei 
domneşti care închină ctitoria sa lui Hristos 
(peretele estic), o galerie magnifică de portrete 
de familie (peretele de vest), integrată unui tablou 
dinastic (peretele de sud şi de nord) după modelul 
celui de la biserica Curtea de Argeş: la nord sunt 
înfăţişaţi voievozii din neamul Basarbilor, iar la sud 
cei din neamul matern al Cantacuzinilor. Istoricii 
de artă remarcă „ponderea” elementului boieresc, 
familial, în această frescă menită să exprime 
profunda legitimitate a domnitorului-ctitor şi 
aleasa nobleţe a predecesorilor.
Reprezentările alegorice se întâlnesc în mai multe 
spaţii ale mănăstirii. În pridvorul bisericii mari 
apare parabola samariteanului milostiv, inspirată 
de modele din Epir (secolele XVI-XVII), de la Moni 
Philantropinon – Ioannina, din biserica Schimbă-
rii la faţă (Velsista), biserica Sfântul Nicolae din 
Vitza şi Sfântul Mina din Monodendri (din regiunea 
Zagori)9, unde este ilustrat mai degrabă un comen-
tariu decât naraţiunea biblică propriu-zisă. 
În trapeză (arcul estic) există două alegorii celebre: 
alegoria virtuţilor şi alegoria rugăciunii. Scara 
virtuţilor din iconografia bizantină, care făcuse o 
carieră excepţională în pictura murală din Moldova, 
este pentru prima dată reprezentată în iconografia 
muntenească în pronaosul bisericii mari de la 

Hurezi prezintă deopotrivă teme rare şi elemente 
de noutate, reflectând totodată contextul teologic 
şi specificul cultural al epocii brâncoveneşti. Stilistic, 
pictura murală se remarcă prin sobrietate, calm şi 
echilibru, distingându-se de tradiţia valahă datorită 
inspiraţiei epirote sau cretane, adusă de zugravi, 
fără însă a manifesta7  dramatismul modelelor sale. 
Relaţiile ecleziale pe care Brâncoveanu le cultiva în 
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Hurezi, în pandat cu scara lui Iacob. Dar alegoria 
virtuţilor din trapeză, în care un şir de personaje în 
frunte cu un episcop şi un domnitor urcă Golgota, 
urmându-� pe Hristos, este cu totul altceva, sursa 
probabilă fiind o gravură ocidentală10. Despre sursa 
literară însă, istoricii au opinii diferite: este posibil să 
avem de-a face cu o interpretare a lucrării Imitatio 
Christi, tradusă în slavonă în 1647 şi difuzată astfel în 
Valahia11, sau cu o transpunere plastică a scrierii Fiori 
di Virtù, tradusă în româneşte de călugărul Filotei 
de la Hurezi şi tipărită la Snagov în 170012. Astfel, 
pictura murală de la Hurezi reflectă o atitudine 
culturală prezentă în literatura epocii, fiind marcată 
de imaginea-exegeză, care înlocuieşte imaginea 
simbolică bizantină şi instituie un alt raport cu 
textul scris, ceea ce exprimă tocmai influenţa cărţii, 
a textului tipărit, şi integrarea livrescului în spaţiul 
iconografic. În acest sens, trebuie amintit că tot la 
Hurezi apare şi reprezentarea narativă a lui Iisus 
crucificat, care ia locul crucii simbolice pe care o ţin 
împăraţii Constantin şi Elena, protectorii fondaţiei 
voievodale.

Latura de  
vest a incin-
tei Mănăsti-
rii Hurezi ce 
cuprinde Pa-
raclisul Mă-
năstirii Hu-
rezi şi vechea 
trapeză │ The 
west side of 
the  enclo-
sure of Hurezi 
M o n a s t e r y 
which hosts 
the Paraclisis 
of the monas-
tery and the 
old refectory
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Mircea-Gheorghe Abrudan

Sfântul Voievod 
Constantin Brâncoveanu, 
ocrotitor al Bisericii 
românești din Transilvania 

scaunul Țării Româneşti, Cantacuzinii şi Basarabenii, 
toţi mari ocrotitori şi binefăcători ai Ortodoxiei 
româneşti, balcanice şi levantine. Această fervoare 
ortodoxă personală, moştenită din descendenţa sa 
domnească, era însă profund motivată de o veritabilă 
filiaţie imperială bizantină pe care însuşi Constantin 
Brâncoveanu nu a pregetat să o afirme. Ideea a 
fost dezvoltată atât de către cronicarii curţii, cât şi 
de către ierarhii ţării, care au exemplificat această 
descendenţă imperială prin evocarea figurii marilor şi 
dreptcredincioşilor basilei „Constantin” şi „Iustinian”, 
în şirul cărora era plasat şi vodă Brâncoveanu, tocmai 
datorită „faptelor” şi „nevoinţelor” sale „bune” şi 
„mari” săvârşite „în tot chipul pentru sfînta biserică”, 
pentru care era încredinţat că „avea-vei Măriia Ta 
nemuritoriu nume, ca şi Sfântul Constantin într-
această lume”. 
Urmând pilda înaintaşilor săi, români şi bizantini, 
Brâncoveanu s-a considerat pe sine „defensor et 
protector Ecclesiae”, de sprijinul său politic, de 

Predoslovia „Chiriacodromionului”, publicat la Alba 
Iulia în anul 1699, vorbeşte despre domnul „prea 
luminatul şi înălţatul biruitoriu a toatei Uggrovlahii, 
Io Constandin Brâncoveanul Basarab Voevod”, ca 
despre un „luminătoriu al credinţei pravoslavnice”, pe 
care a întărit-o cu „Dumnezăeştile Cărţi, în tot chipul 
tipărindu-le”, deoarece „este patronaş adevărat al 
sfintei Mitropolii de aici din Ardeal şi tuturor celor ce 
năzuesc supt a Măriei Sale milă”.
Cuvântul de laudă exprimat de tipograf în numele 
ierarhului locului, a întregului cler şi popor 
dreptcredincios român din Transilvania, care s-a 
hrănit duhovniceşte din lectura acestei Cazanii, 
exprimă, dincolo de retorica oficială a vremii, cele 
două trăsături principale ale caracterului voievodului 
muntean: cultivarea credinţei ortodoxe şi asumarea 
explicită a funcţiei de ocrotitor al Bisericii Ortodoxe 
din spaţiul intracarpatic. Prin aceste două calităţi 
Constantin Brâncoveanu nu făcea altceva decât să se 
plaseze în descendenţa străbunilor săi înaintaşi de pe 
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Mănăs t i rea 
Brăncoveanu, 
Sâmbăta de 
Sus │ Brân-
coveanu Mo-
nastery, Sâm-
băta de Sus 

reprezentantului său la Constantinopol, Constantin 
Brâncoveanu, misiunea de a negocia atât cu trimişii 
lui Apafi, cât şi cu oficialii Porţii eliberarea din închi-
soare şi restabilirea în drepturi a mitropolitului. Cu 
toate că misiunea lui Brâncoveanu a fost încununată 
cu succes, deoarece, la 21 august 1681, solii ardeleni îi 
comunicau lui Şerban Vodă că cererea delegatului său 
a fost satisfăcută, ierarhul urmând a fi reinstalat, iar 
„legea ortodoxă, ce se zice românească” va dobândi 
libertatea de cult după datinile din vechime, urmări-
le acestui triumf brâncovenesc nu au fost de durată, 
deoarece, la scurtă vreme după eliberare mitropolitul 
Sava va trece la cele veşnice.
Politica bisericească a lui Constantin Brâncoveanu 
în Transilvania nu poate fi înţeleasă, nici concepută 
în afara politicii sale externe, în general, şi a relaţiilor 
cu principele ardelean Mihai Apafi II şi cu Casa de  
Habsburg, în particular. Istoriografia a evidenţiat pe larg 
coordonatele acestei politici, astfel că nu este cazul să 
insistăm asupra ei, decât pentru a sublinia că mai ales 
în cazul ctitoriilor sale de la Făgăraş şi de la Sâmbăta 
de Sus, domnul român a căutat să se asigure întâi de 
legalitatea juridică în conformitate cu legislaţia Tran-
silvaniei a viitoarelor sale edificii bisericeşti cerând şi 
obţinând în acest sens aprobări de la ambele autorităţi 
politice, atât cea a principelui ardelean care de jure 
s-a aflat la conducerea Transilvaniei până la semnarea 

activitatea sa ctitoricească, de dărnicia sa financiară şi 
tipografică bucurându-se întreaga Ortodoxie sud-est-
europeană, ierusalimiteană, sinaită şi georgiană, 
ceea ce-l va determina pe patriarhul arab Athanasios 
al IV-lea Dabas, al Antiohiei şi al întregului Orient, 
să vadă în domnitorul muntean pe „cel mai înalt 
protector al credinţei ortodoxe”.           
În ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă din Transilva-
nia, ocrotirea şi sprijinul domnitorului s-au manifestat 
în trei direcţii majore: prin ctitorirea a patru locaşe 
de cult, trei biserici de mir şi o mănăstire în Țara 
Făgăraşului; prin danii în bani, cărţi şi moşii acorda-
te Mitropoliei Ardealului şi mitropoliţilor de la Alba 
Iulia, respectiv ctitoriei sale de la Făgăraş şi românilor 
din Braşov şi, în sfârşit, prin intervenţiile diplomati-
ce întreprinse pe lângă Curtea de la Viena pentru ca 
românii ardeleni să nu fie forţaţi să adere la Unirea cu 
Biserica Romei. 
Încă din timpul când ocupase cu succes diferite dregă-
torii la Curtea lui Şerban Cantacuzino, predecesorul 
său, domnul Brâncoveanu a cunoscut situaţia destul 
de grea a ortodocşilor din Transilvania. Prilejul cel mai 
bun în acest sens l-a oferit episodul legat de depu-
nerea abuzivă din scaun a mitropolitului Sava Bran-
covici, în iunie 1680, de către un sinod convocat şi 
patronat de principele calvin Mihai Apafi I. Văzând în 
acest act un abuz, Şerban Cantacuzino i-a încredinţat 
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Celelalte lucrări ample de refacere a incintei după 
modelul ansamblului de la Hurezi şi a palatului episco-
pal de la Buzău s-au desfăşurat între anii 1984-1992 
la iniţiativa şi sub îndrumarea mitropolitului Antonie 
Plămădeală, care a şi organizat retârnosirea fastuoasă 
a întregului ansamblu în 15 august 1993 cu participa-
rea unui mare număr de ierarhi în frunte cu Sanctita-
tea sa patriarhul ecumenic Bartolomeu I şi a Preaferi-
cirii Sale, Teoctist al României. 
A doua mare ctitorie a voievodului martir în Transil-
vania este biserica Sfântul Nicolae din Făgăraş zidită 
pe fundaţiile unei biserici ridicate pentru românii 
făgărăşeni de către Mihai Viteazul după anul 1595. Din 
inscripţia aşezată în pridvor aflăm că: „Această sfîntă 
şi dumnezeească beserică a Răsăritului Io Costandin 
B. Băsărabu Voevod, Domnul şi oblăduitorul a toatei 
Ţărăi-Rum[a]neşti. În slava şi lauda prea-sfentei şi 
necuprinsei în trei ipostasis şi una ființă Troiță şi întru 
cinstea sfântului şi de ciudese (minuni n.n.) făcătoriului 
Nicolae episcopului Mirelechii a cărui şi hramul ieste, 
den temelie cu toată cheltuiala sa o au ridicat şi o a 
zidit la anul de la spăsenia lumii 1698, la al zecelea an 
al domniei sale. Şi sau început la luna lui Iunie 17 zile şi 
sau sfârşit la luna lui Septe[m]vrie 30 zile, la anul - şi au 
fost ispravnic Neagoe Pitar Rătescu, leat 7206, 1697”. 
După cum îi era obiceiul, evlaviosul voievod Constan-
tin a avut în vedere întreţinerea şi stabilitatea materi-
ală a bisericii şi a slujitorilor ei, astfel în 15 martie 1699 
dăruia noii sale ctitorii o sumă anuală de 50 de taleri 
din venitul vămii domneşti de la Rucăr şi Dragoslave-
le, ce urma să se ridice la sărbătoarea Sfântului Mare 
Mucenic Dimitrie (26 octombrie), precizând că „mila” 
aceasta „să fie preoţilor de hrană şi de îmbrăcăminte 
[...] până vor ţinea legea aceasta pravoslavnică, iar de 
care cumva ar schimba legea şi n-ar fi întru a răsări-
tului biserică şi credinţă, să fie lipsiţi de această milă 
ce am făcut”. Condiţia referitoare la neschimbarea 
legii pravoslavnice, indisolubil legată de acordarea 
sprijinului financiar, indică astfel suspiciunile Curţii 
de la Bucureşti faţă de acţiunile prouniate ale proas-
pătului mitropolit Atanasie Anghel, care intrase deja 
în tratative de unire cu Roma, antrenând după sine 
mai ales pe protopopi şi pe preoţi direct interesaţi 
de îmbunătăţirea statutului lor social prin semnarea 
unirii.    
Importanţa arhitectonică a bisericii brâncoveneşti din 
Făgăraş este deosebită, deoarece impune un proto-
tip ce va declanşa crearea unei adevărate şcoli de  

păcii de la Karlowitz (16/26 ianuarie 1699), cât şi cea 
a austriecilor care de facto ocupaseră marele princi-
pat intracarpatic încă din primăvara anului 1688. Din 
relaţiile sale diplomatice cu imperialii reiese, aşadar, 
că pe lângă o dorinţă sinceră de manifestare a zelului 
ctitoricesc şi în mijlocul comunităţilor româneşti orto-
doxe din Țara Făgăraşului şi Ocna Sibiului, Constantin 
Brâncoveanu a intenţionat prin ridicarea ansamblului 
mănăstiresc şi a palatului princiar de pe întinsul său 
domeniu făgărăşean – ce cuprindea moşiile Sâmbăta 
de Sus, Sâmbăta de Jos şi Poiana Mărului – să-şi asigu-
re un loc potrivit demnităţii sale domneşti în care s-ar 
putea refugia cu întreaga familie în cazul în care viaţa 
sa ar fi fost pusă în primejdie de către turci.

Ctitoriile brâncoveneşti
Dintre toate ctitoriile ardelene ale voievodului, 
„Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus” este cea mai 
cunoscută în mentalul colectiv ardelean, fiind 
corelată cu personalităţile a doi mari mitropoliţi, 
respectiv a doi vestiţi duhovnici harismatici ai 
secolului al XX-lea, care şi-au legat numele definitiv 
de ea. Este vorba despre mitropoliţii Nicolae Bălan 
(1882-1955) şi Antonie Plămădeală (1926-2005), 
cei ce au rectitorit-o şi de părinţii Arsenie Boca 
(1910-1989) şi Teofil Părăianu (1929-2009), care au 
revigorat-o din punct de vedere spiritual. 
Zidirea mănăstirii s-a realizat între anii 1698-1701, pe 
locul uneia mai vechi, în fruntea căreia se afla, pe la anul 
1690, egumenul Ion din Pojorta. Asemenea celorlalte 
ctitorii ale lui Brâncoveanu, mănăstirea de la Sâmbă-
ta a fost înzestrată cu toate obiectele, veşmintele şi 
cărţile necesare bunei desfăşurări a cultului liturgic, 
fiind încadrată de chiliile monahilor, de alte clădiri şi 
anexe afierosite unei şcoli de grămătici, unde au fost 
aduşi dascăli şi zugravi din Țara Românească, care să 
se ocupe de întreţinerea şi înfrumuseţarea complexu-
lui monastic voievodal, de educaţia obştii şi a clerului 
din zonă, şi unui posibil refugiu ardelean al domnului 
şi al numeroasei sale familii. 
Din complexul brâncovenesc original a supravieţuit 
până astăzi doar biserica mănăstirii, incinta şi parţial 
sfântul locaş au fost „pustiite” în cursul anului 1785 
de către autorităţile austriece, la solicitarea scrisă a 
episcopului greco-catolic Grigore Maior. Mănăstirea  
a fost rectitorită în perioada interbelică de către 
mitropolitul Nicolae Bălan,  resfinţirea ei având loc de 
praznicul „Adormirii Maicii Domnului” în anul 1946.  



64   numărul 7-8/2014-2015

bizantină, având la exterior un contur poligonal, iar la 
interior unul semicircular. Pictura interioară şi exteri-
oară a fost isprăvită în jurul anului 1723 de Ivan din 
Răşinari, din cea iniţială păstrându-se doar tabloul 
votiv, lucrat pe peretele de vest al pronaosului. În 
acesta sunt înfăţişaţi cei doi ctitori, Constantin Brân-
coveanu şi Mihai Viteazul, încadraţi de următoarea 
inscripţie: „Constandin Basarab Brâncoveanu Voivod 
care a făcut biseareca aciasta făcută L(eat) 1701 şi 
s-au zugrăvit Leat 1723; şi fiind ispravnic popa Ioan ot 
Vizocnă la acest lucru”. 
Ultima ctitorie transilvană a domnitorului Brânco-
veanu a fost ridicată din piatră în cinstea Sfântului 
Ioan Botezătorul pe vatra satului Poiana Mărului, 
achiziţionat de voievod de la Nalaczy Andrieş în iunie 
1707. Biserica a fost supusă unor refaceri şi transfor-
mări de către nepoţii voievodului, Emanuel şi Nicolae. 
Dintr-o însemnare de pe un Penticostar al parohiei 
aflăm că biserica a fost retârnosită în 20 noiembrie 
1777. Astăzi biserica se prezintă cu un turn la intra-
re, o serie de contraforţi şi ferestrele mărite, analiza 
specialiştilor ducând la concluzia că zidurile aparţin 
etapei de reconstrucţie dinaintea resfinţirii din 1777. 
Din iconostasul brâncovenesc original se păstrează 
icoanele împărăteşti ale Mântuitorului şi ale Sf. Nico-
lae, datând din anul 1723, astăzi păstrate la Muzeul 
de Artă din Braşov.
Aceste capodopere de artă au creat şi au exportat 
la rândul lor cultura şi arta din Țara Românească în 
spaţiul transilvănean. Datorită şcolilor, atelierelor 
iconografice, dar mai ales preoţilor şi monahilor, care 
adesea treceau munţii între comunităţile ortodoxe 
de pe ambii versanţi ai Carpaţilor, s-au creat legă-
turi puternice care nu au putut fi întrerupte nici de 
către încheierea unirii cu Roma, nici de către măsurile 
restrictive de la graniţe, luate de autorităţile imperiale  
habsburgice. 

Daniile către Mitropolia şi mitropoliții Ardealului
Constantin Brâncoveanu a sprijinit cu generozitate 
instituţia fundamentală a românilor ardeleni: Mitro-
polia Ardealului cu sediul la Alba Iulia, legată de 
instituţia domnească şi bisericească din Țara Româ-
nească prin tradiţie. Expresia acestei relaţii strânse 
se găseşte cu precădere în actul recunoaşterii noului 
mitropolit transilvănean de către voievozii munteni 
şi în cel al hirotonirii acestuia de către mitropoliţii 
Ungrovlahiei.

arhitectură a Țării Făgăraşului. Istoricul de artă Marius 
Porumb afirmă în acest sens că în biserica Sfântul 
Nicolae „se află un preţios iconostas şi o remarcabi-
lă pictură murală aparţinând epocii brâncoveneşti, 
exemple valoroase nu numai pentru Transilva nia, ci 
pentru întreaga lume românească. Monumentalul 
iconostas făgărăşean montat în 1698 este cel mai 
amplu dintre fruntariile epocii brâncoveneşti, fiind 
sensibil mai mare decât cele ale bisericii principale de 
la Mănăstirea Hurez, ori a Mitropoliei din Târgovişte, 
pentru a da numai două exemple ilustre, comparaţie 
ce subliniază importanţa acordată de principe legătu-
rilor sale cu românii transilvăneni”. 
Asemenea altor biserici ortodoxe din Transilvania, 
ctitoria brâncovenească nu a rămas în patrimoniul 
obştii şi confesiunii căreia îi fusese dedicată, aceasta 
fiind înstrăinată prin forţa autorităţilor civile şi ecle-
siastice catolice în anul 1721, când episcopul greco-
catolic Ioan Giurgiu Patachi a ocupat-o în mod abuziv 
şi a transformat-o în biserică-catedrală a noii episco-
pii greco-catolice a Făgăraşului. Locaşul de cult a 
revenit în patrimoniul ortodox, în 10 octombrie 1948, 
printr-o ceremonie solemnă săvârşită de mitropolitul 
Nicolae Bălan la invitaţia protopopului Aurel Brumbo-
iu, unul din cei 38 de protopopi ardeleni reveniţi la 
ortodoxie în octombrie 1948.            
La fel ca şi în cazul ctitoriei din Făgăraş, biserica din 
localitatea Ocna Sibiului este legată iniţial de persoa-
na lui Mihai Viteazul. Între 1698-1701 a fost refăcută 
de către „popa Ion”, care se deplasase în anul 1697 în 
acest scop „în Țara Românească la milostivul Domn 
Brîncoveanu care îi dădu 1000 de florini ungureşti 
şi alte însemnate ajutoare, cu condiţia ca biserica să 
se refacă din zid”, cum se poate citi din documente-
le vremii. În 1892, Ioan Broju descria lăcaşul în felul 
următor: „biserica e făcută din ziduri groase, puterni-
ce, ici, colea sunt crăpate, nu are turn, ci numai cruce 
simplă [...] e acoperită cu țiglă, care de vechimea 
vremei abia întrece în grosime tinichiaua. Sub straşină 
şerpuesc zidul trei rânduri de „cirade” făcute cu multă 
măestrie. Ciradele constau din cărămidă, tăiate în 
formă de triunghi la capetul, care iese afară din zid. 
Mai încinge zidul bisericei spre față un brâu de 17 
sfinți, frumos desenați, cu diferite culori, iar sub brâul 
acesta frumos, alt şir de cirade”. 
În forma sa actuală, monumentul are o dimensiu-
ne de 18 m lungime şi 5 m lăţime, urmând un plan 
dreptunghiular, cu absidă uşor decroşată, de tradiţie 
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marjanuri roşii în vârf, cu 5 cănaci sârmă, o pereche 
naracliţe de lastru verzi şi un sacos de sarasir hatai roşii 
cu flori deasă, mari şi mici, de hir, albe, pe laturi cu 18 
nasturi suciţi de argint auriţi, căptuşiţi cu atlaz de nara-
giu”, iar Atanasie Anghel, hirotonit în 22 ianuarie 1698, 
a primit cărţi, un rând de odăjdii arhiereşti, un sacos 
cu fir de aur şi o pereche de mănuşi cu mărgăritare. 
Tot de numele lui Brâncoveanu se leagă un act de 
mecenat cultural: repunerea în funcţie a tiparniţei 
mitropoliei transilvănene. Chiar dacă nu au putut 
fi tipărite decât două cărţi, o „Bucoavnă”, adică un 
catehism, şi un „Chiriacodromion”, adică o Caza-
nie, lucrările au o importanţă deosebită, deoarece 
conţinutul lor este pur ortodox şi au avut menirea 
de a trasa o delimitare clară atât faţă de calvinism, 
cât şi faţă de catolicism, care exercitau o presiune tot 
mai puternică asupra identităţii ortodoxiei transilvă-
nene şi a clerului român în vedere câştigării acestu-
ia pentru unirea cu calvinii sau cu Roma. În ceea ce 
priveşte „Chiriacodromionul” trebuie menţionat, pe 
de o parte, că a fost o carte elegantă, împodobită 
cu diferite frontispicii şi viniete care înfăţişau stema 
Mitropoliei Bălgradului (Sfânta Troiţă în varianta cinei 
de la stejarul Mamvri), pe Iisus şi alte ornamente, iar 
pe de altă parte, că a fost editată într-un tiraj foarte 
mare, difuzându-se în sute de localităţi din Transilva-
nia, Banat, Bihor, Maramureş şi Sătmar.     

Opoziția față de trecerea forțată la uniatism 
După ocuparea Transilvaniei de către austrieci, scaunul 
mitropolitan de la Alba Iulia a fost desfiinţat prin unirea 
încheiată de mitropolitul Atanasie Anghel, alături 
de o parte a clerului ortodox, cu Biserica Romei în 
anii 1698-1701. Voievodul „pravoslavnic” Constantin 
Brâncoveanu împreună cu mitropoliţii Țării Româneşti, 
Teodosie Veştemeanul şi Antim Ivireanul, respectiv 
cu patriarhii Dositei Notara al Ierusalimului şi Calinic 
II al Constantinopolului nu au rămas pasivi la acţiunile 
prozelitiste ale iezuiţilor. În primul rând, apărarea 
ortodoxă a fost organizată prin publicarea unor cărţi cu 
caracter anticatolic, apoi prin reţinerea şi catehizarea 
la Bucureşti, înainte de hirotonia întru episcop, a lui 
Atanasie Anghel timp de şapte luni, iar ulterior prin 
sprijinirea comunităţilor din Braşov, Țara Bârsei şi 
Făgăraş în lupta de rezistenţă în faţa adoptării unirii cu 
Roma şi de a rămâne statornici în ortodoxie.
Atitudinea tranşantă a voievodului Constantin Brânco-
veanu şi a ierarhiei ortodoxe faţă de mişcarea uniatistă 

Cel mai important ajutor acordat de voievod Mitropo-
liei Ardealului a fost moşia argeşeană Merişani, oferi-
tă ca danie, în 15 iunie 1700, printr-un hrisov domnesc 
deosebit de frumos, conservat în Arhivele Naţionale 
din Cluj. Actul specifică faptul că moşia a fost cumpă-
rată de Constantin Brâncoveanu de la diferiţi proprie-
tari şi era oferită ca milă Mitropoliei Ardealului fiindcă 
„să învăluiaşte ca o corabie în mijlocul valurilor mării, 
aflându-se între multe feliori de limbi streine, fiind şi 
lipsită de cele ce sânt de ajutoriul sfintii Mitropolii” 
(...) „ca să fie sfintii Mitropolii de-ntărire şi de ajutor, 
iar domnii mele şi răposaţilor părinţilor domnii mele 
veacinică pomenire”. Având în vedere contextul 
religios din Transilvania, unde mitropolitul Atanasie 
Anghel, deunăzi hirotonit la Bucureşti, intrase în legă-
turi cu înalţii prelaţi catolici semnând un manifest de 
unire cu Roma, dania brâncovenească era menită să 
descurajeze avântul prouniat al ierarhului, încercând, 
totodată, să-i asigure instituţiei mitropolitane o stabi-
litate financiară. Aşa se explică şi cel de-al doilea hrisov 
al voievodului, emis la 6 septembrie 1700, prin care 
sfânta şi dumnezeiasca mitropolie din Țara Ardealu-
lui şi părintele mitropolit Atanasie erau împuterniciţi 
„cu aciastă carte a domnii meale de să aibă a ţinea 
pre moşia sfintei Mitropolii ce să chiamă Mărişanii ot 
sud Argeş” douăzeci de inşi „ungureni” care să poată 
lucra moşia în „pace” fiind scutiţi de orice fel de taxe. 
Al doilea sprijin acordat de Brâncoveanu Bisericii 
Ortodoxe din Ardeal a fost o danie anuală de 6000 de 
aspri printr-un hrisov emis la Bucureşti, în 25 mai 1698. 
După un expozeu ce parafrazează sfaturile scripturistice 
care cultivă facerile de bine şi milosteniile, documentul 
menţionează dăruirea a „şase mii bani bisericii celei 
mari a Mitropoliei din Bălgrad, a Arhiepiscopiei Ţării 
Ardealului” [...] pentru că o ştim ca pe o corabie ce se 
leagănă în mijlocul valurilor mării, lipsită de cele din 
urmă mijloace, stând în mijlocul a tot soiul de eretici 
de feliurite credințe şi fiind hulită de ei din toate părțile 
în deosebite chipuri [...] ca să hie sfântei Mitropolii 
dentărire şi de ajutoriu. Iar domnii mele şi răposaților 
părinților Domnii mele vecinică pomenire”.
O altă categorie de danii oferite de domnul Brân-
coveanu mitropoliţilor ardeleni, Teofil (1692- 1697) 
şi Atanasie (1697-1713), cu ocazia hirotonirii lor la 
Bucureşti a constat în veşminte arhiereşti şi obiecte 
de cult. Cel dintâi, hirotonit în 18 septembrie 1692, 
a primit „un stihar de lastru galben cu flori de măta-
să, un patrafir de sarasir cu 4 nasturi, sârmă albă, cu  
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iar pe de altă parte, prin încetarea dialogului cu Viena 
pe acest subiect, pe fondul situaţiei internaţionale 
complicate din sud-estul Europei şi a dorinţei lui 
Brâncoveanu de a nu-şi strica relaţiile cu austriecii 
de la care obţinuse dreptul de a se refugia, în caz 
de nevoie, pe domeniile sale din Transilvania. Chiar 
dacă nu a reuşit să trimită ardelenilor un nou episcop 
ortodox, domnul Brâncoveanu şi mitropoliţii Teodosie 
şi Antim au zădărnicit forţarea ortodocşilor din Braşov, 
Țara Bârsei şi Făgăraş de a accepta unirea cu Biserica 
Romei. Astfel, corespondenţa românilor braşoveni 
cu ierarhii de la Bucureşti ne arată că aceştia „se află 
aici legaţ(i) la scaunul exarhiei şi mitropoliei noastre a 
Ungrovlahiei, încă de la anul 1701”, cei doi mitropoliţi 
români hirotonindu-le preoţi, trimiţându-le cărţi 
de cult, dar mai ales pecetea legăturii lor eclesiale: 
antimise şi sfântul şi marele mir.

Concluzii
Numele voievodului martir Constantin Brâncoveanu a 
fost şi rămâne strâns legat de arealul geografic transil-
van faţă de ai cărui locuitori români a arătat o bunăvoinţă 
constantă, preocupându-se, mai ales prin ridicarea unor 
lăcaşuri de cult, să se înscrie în tradiţia antecesorilor săi 
de pe tronul Țării Româneşti, manifestându-şi astfel 
înaltul său patronaj asupra instituţiei mitropolitane 
ardelene, a ierarhilor, clericilor şi mirenilor săi pe care 
i-a încurajat, sprijinit şi ocrotit în păstrarea identităţii lor 
confesionale ortodoxe şi culturale româneşti. 
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se vede în mod limpede în primăvara anului 1702, când 
toţi s-au dezis în mod sinodal de ierarhul apostat şi de 
aderenţii acestuia prin pronunţarea afurisirii lui „Satana-
sie” şi prin excomunicarea celor dimpreună cu dânsul, 
printr-un tomos al Patriarhiei Ecumenice. 
Implicarea directă a voievodului Țării Româneşti în 
chestiunea unirii românilor este certificată documen-
tar de lucrarea iezuitului Andreas Freyberger şi de o 
cronică braşoveană anonimă. Conform celor două 
izvoare, Constantin Brâncoveanu a expediat împăra-
tului Leopold I de la Viena o scrisoare în cursul anul 
1702, prin intermediul ambasadorului britanic la 
Constantinopol, lordul William Paget, în care solici-
ta Curţii ca românii din Transilvania să nu fie siliţi să 
treacă la unire. Răspunsul primit de la Viena suna în 
felul următor: „nu este poruncă ca să se facă silă la 
Uniaţie, numai cine vrea, de bună voie, să se unească 
şi aşa aflând ştire acest fericit domn cu taină s-au întă-
rit braşovenii şi făgărăşenii, de nu s-au plecat la unire”. 
Voievodul însuşi le-a scris braşovenilor mai multe epis-
tole prin care îi încuraja să se întărească şi să păzească 
legea strămoşească pravoslavnică „curată şi nezmin-
tită”, căci „noi vedem şi şi de la curtea împărătească 
de la Beci (Viena n.n) avem ştire, că dumnealui episco-
pul n-are voie împărătească, ca să facă silă oamenilor, 
fără că numai cei ce vor vre de voia lor”, asigurând-i 
că „noi cu ceia ce va fi de pre partea noastră a vă păzi 
şi a vă ajuta, cu ceia ce să va putea, nu vom lipsi”. Din 
aceeaşi corespondenţă  brâncovenească cu obştea 
din Braşov constatăm că „părinţii de la Făgăraş şi alţi 
creştini pravoslavnici” nu au trecut la unire, ci au conti-
nuat să păzească cu cinste legea lor strămoşească, 
domnul martir subliniind că „mult ne-am bucurat” la 
aflarea acestei veşti, pe care o consideră firească „de 
vreme ce noi acea sfântă beserecă o am rădicat şi o 
am făcut cu acea nădejde că o închinăm preasfinţitei 
săborniceştii a răsăritului besereci”. 
O altă măsură pe care domnul a gândit-o, dar nu 
a reuşit să o implementeze a fost încercarea de a 
trimite comunităţilor ortodoxe un episcop. Această 
dorinţă a fost transmisă Vienei atât de către domn, 
cât şi de către patriarhul Calinic II, prin intermediul 
aceluiaşi ambasador britanic. Dorind, de asemenea, 
să-şi îndeplinească această năzuinţă, Constantin 
Brâncoveanu cere ajutorul şi ţarului Rusiei, prin 
intervenţia căruia spera sprijinirea acestui demers 
la Viena. Eşuarea acestui proiect se explică, pe de o 
parte, prin opoziţia autorităţilor bisericeşti catolice, 
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culturii; Miruna-Irina Tătaru-Cazaban, Lect. Dr. Facul-
tatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, 
Constantin Brâncoveanu și modelul post-bizantin 
al principelui creștin; Excelenţa Sa Domnul Bogdan 
Tătaru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă 
Sfântul Scaun, medievist, Institutul de Istorie a Reli-
giilor, Academia Română, Arta brâncovenească, 
sinteză între Orient și Occident. Modelul Hurezi; 
Knut Alfsvåg, Dr. of Theology, Stavanger University, 
Some Aspects of a Lutheran Theology of the Saints; 
Preot Mihail-Simion Săsăujan, Prof. Dr. la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, 
Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu 
– protector al vieții bisericești și al culturii teologi-
ce din Țara Românească; Torstein Jørgensen, Dr. of 
Theology, Stavanger University, King Olav the Holy 
– the Man and the Saint; Preot drd. Marius Alin 
Țeican Universităţile din Oslo şi Stavanger, Suferință și 

Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a 
organizat, sâmbătă, 3 mai 2014, Simpozionul „Sfinţii 
Martiri Brâncoveni – Mărturisitori ai credinţei orto-
doxe şi promotori ai culturii româneşti”.
Evenimentul s-a desfăşurat în biserica românească 
din oraşul Stavanger, de pe coasta de vest a Norvegiei.
Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al 
Europei de Nord a deschis lucrările simpozionului 
cu comunicarea Sfântul Constantin Brâncoveanu 
și scandinavii, arătând legăturile pe care le-a avut  
Voievodului martir Constantin Brâncoveanu cu 
scandinavii.
De asemenea, au suţinut referate cunoscuţi profesori 
de teologie şi cercetători de la Universităţile din Oslo, 
Stavanger şi Bucureşti.
Excelenţa Sa Domnul Daniel Ioniţă, Ambasadorul 
României în Regatul Norvegiei, Sfântul Constantin 
Brâncoveanu – diplomat destoinic și promotor al 

Lucrările simpozionului  
„Sfinții Martiri Brâncoveni –  
Mărturisitori ai credinței ortodoxe 
și promotori ai culturii românești”,  
Stavanger, 3 mai 2014 
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importanţa Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei în 
viaţa creştinilor ortodocşi.
La finalul Liturghiei, Preasfinţitul Macarie le-a vorbit 
celor prezenţi la slujbă despre credinţa şi mărturi-
sirea Sfintelor Femei Mironosiţe, aducând cuveni-
tul omagiu tuturor mamelor, surorilor şi fiicelor din 
marea familie a Bisericii, în această duminică fiind 
sărbătorită femeia creştină. Cu acest prilej, credin-
cioasele şi credincioşii au primit în dar de la ierarh, 
două broşuri dedicate femeii creştine, editate de 
Patriarhia Română. Românii din Stavanger au fost 
îndemnaţi şi în această duminică să vină în spriji-
nul creştinilor din Siria şi din alte zone din Orientul 
Mijlociu aflaţi în suferinţă şi să contribuie la colecta 
în bani organizată în Patriarhia Română pentru mult 
încercaţii creştini din Patriarhia Antiohiei şi a Între-
gului Orient şi din Patriarhia Siriană a Antiohiei.
Excelenţele Lor, domnii Daniel Ioniţa, Ambasado-
rul României în Regatul Norvegiei, şi Bogdan Tăta-
ru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă Sfân-
tul Scaun, dimpreună cu distinsa sa soţie, Lect. 
Dr. Miruna-Irina Tătaru-Cazaban, participanţi la 
lucrările Simpozionului de la Stavanger, dedicate 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni, au primit din partea 
Preasfinţitului Părinte Episcop Macarie, distincţia 
„Crucea Nordului”. (Redacția)

bucurie. Mărturia creștină din temnițele comuniste 
din România; Diacon Ioan-Alexandru Alexandri, Bise-
rica Sfântul Nicolae – Alba din Bucureşti, Stilul 
psaltic tradițional românesc din perioada brân-
covenească evidențiat în Catavasiile Floriilor.
La finalul manifestării, Corul bărbătesc al bisericii 
Sfântul Nicolae – Albă din Bucureşti au interpretat 
selecţii din catavasiile Floriilor, în stilul psaltic din 
perioada brâncovenească.
În Duminica Mironosiţelor, 4 mai 2014, Preasfinţitul 
Părinte Episcop Macarie, înconjurat de un sobor de 
preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica 
parohiei româneşti din oraşul norvegian Stavanger, 
parohie păstorită de preotul Cristian-Silviu Comă-
nescu. La slujbă au fost prezenţi şi  Excelenţele Lor, 
domnii Daniel Ioniţă, Ambasadorul României în Rega-
tul Norvegiei, şi Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasado-
rul României pe lângă Sfântul Scaun.
Răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc 
al bisericii Sfântul Nicolae – Albă din Bucureşti, care în 
ajunul sărbătorii a susţinut şi un concert pascal în biserica 
luterană Netland din zona centrală a oraşului Stavanger.
După citirea Evangheliei, părintele profesor Mihail-
Simion Săsăujan, de la Facultatea de Teologie Ortodo-
xă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, 
a rostit un cuvânt de învăţătură, referindu-se la 





Simpozionul dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi înmânarea distincţiei Crucea Nordului Excelenţei Sale domnul Daniel Ioniţă,  
Ambasadorul României în regatul Norvegiei 3-4 mai 2016│ The Symposium dedicated to the Holy Martyrs of the Brâncoveanu family and the 
awarding with the Northern Cross distinction of His Excellency Daniel Ioniţă, the Romanian Ambasador in Norway, Stavanger, 3rd-4th May 2015 



Înmânarea distincţiei Crucea Nordului Excelenţei Sale domnul Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi distinsei 
sale soţii, Lect. Dr. Miruna-Irina Tătaru-Cazaban, 4 mai 2016 │ The awarding with the Northern Cross distinction of His Excellency Bogdan Tătaru-
Cazaban, the Romanian Ambasador to the Holy See, and of his distinguished wife, Mrs. Miruna-Irina Tătaru-Cazaban, Stavanger, 4th May 2015





Concertul Pascal susţinut de corul Bisericii „Sfântul Nicolae” – Alba din Bucureşti, Stavanger, 3 mai 2014 │ The Pascal Concerto performed 
by the Choir of the ”Saint Nicholas” White Church in Bucharest, Stavanger, 4th May 2015 



Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi împreună cu Excelenţele Lor, domnii Daniel Ioniţa, Ambasadorul României în Regatul Nor-
vegiei şi Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, cu participanţii la Simpozionul dedicat Sfinţilor Martiri 
Brâncoveni şi cu enoriaşii parohiei din Stavanger, după slujirea Sfintei Liturghii, 4 mai 2015



His Grace Bishop Macarie Drăgoi together with Their Excellencies Daniel Ioniţă, the Romanian Ambasador in Norway, Mr. Bogdan 
Tătaru-Cazaban, the Romanian Ambasador to the Holy See, with the participants at the Symposium dedicated to the Holy Martyrs of 
the Brâncoveanu family and with the parishioners of the Stavanger Parish, after the Holy Liturgy, 4th May 2015 
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Rev. Daniel DascăluPreot Daniel Dascălu 

At the beginning of June 2015 I had the joy of embark-
ing upon a spiritual pilgrimage through the Nordic 
lands. Many of my friends advised me that the pros-
pect of a Scandinavian pilgrimage is a bit of a stretch, 
given that the Nordic countries are well known as 
models of highly secularized societies. Such being 
the case, undertaking a pilgrimage in these countries 
where the sense of the sacred is overshadowed by 
social security and moral laxity, would be the same 
as seeking spiritual deeds in a sports competition. At 
first sight this is true, however, I started my journey 
bearing in mind the advice of the Gospel to keep my 
eye clean, so that the things that I behold would also 
be clean. 
Especially during this (tr. n. summer) season, Scan-
dinavia is a highly sought after touristic destination, 
where the story of the Little Mermaid from Copen-
hagen, the beauties of Stockholm (also known as 

La începutul lunii iunie a anului 2015 am avut 
bucuria să fac un pelerinaj de suflet pe meleagurile 
nordice. Mulţi dintre prieteni mi-au spus că ideea 
unui pelerinaj în Scandinavia este uşor forţată, 
pentru că ţările nordice sunt recunoscute ca fiind 
modele ale secularizării societăţii contemporane, 
drept pentru care a spune că faci un pelerinaj 
acolo, unde simţul sacru este anulat de securitatea 
socială şi laxismul moral, este la fel cu a vedea 
ceva duhovnicesc la o competiţie sportivă. La o 
primă vedere aşa este, însă am plecat de la sfatul 
evanghelic de a-mi păstra ochiul curat, astfel încât 
cele pe care le văd să fie curate.
Scandinavia este o destinaţie turistică la mare 
căutare în această perioadă a anului, unde povestea 
Micii Sirene din Copenhaga, frumuseţea Veneției 
Nordului (după cum este numit Stockholm-ul) şi 
luciurile de apă ale fiordurilor norvegiene te prind 

Pelerinaj în Scandinavia 
A Pilgrimage in Scandinavia 
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the Venice of the North) and the shiny waters of the 
Norwegian fjords create a charming setting. Every-
thing is beautiful and fascinating, carrying success 
stories, a rich history and a promising future, for 
many who study or work in these lands.
There are many Romanians here, either working or 
studying, who gather under the Church’s roof in order 
to find rest and to discover their true selves. Perhaps 
their numbers are smaller than in other European 
countries, but their good nature and the way they 
present their faith to others are some of the reasons 
for which many Nordic citizens seek to convert to the 
Orthodox faith. 
Our first stop was in Copenhagen, in a historical 
church, whose beautiful architecture takes one back 
in time to the 19th century. It was here that His Grace, 
Bishop Macarie Drăgoi, served the baptismal service 
of a Danish man on the Sunday of Pentecost. John 
(Jon) Gissel is a well-known byzantinologist from the 
University of Copenhagen, who has been preparing as 
a catechumen for three years, in order to be received 
within the Orthodox Church. When I enquired why he 
chose to make this step within the Romanian commu-
nity from the capital of Denmark, he answered that 
he has felt at home in this community, and within it 
he has experienced love as an expression of the true 
faith. His baptism was a very emotional moment, 
and was attended both by the Danish friends of the 

într-o mreajă de vis. Totul este frumos, fascinant, 
purtător de poveşti de succes, de istorie şi viitor, 
pentru mulţi dintre cei care studiază sau muncesc 
aici.
Şi aici sunt români, plecaţi la muncă sau la studii, 
care se adună la streaşina bisericii pentru a se 
odihni şi a se regăsi pe sine. Nu la fel de mulţi ca 
în celelalte ţări europene, însă calitatea lor face 
ca prezentarea credinţei să fie unul din motivele 
pentru care mulţi nordici se convertesc. 
Primul popas al acestui pelerinaj l-am făcut 
la Copenhaga, într-o biserică istorică, a cărei 
frumuseţe şi arhitectură ne rupe de cotidian şi 
ne aşază către secolul al XIX-lea. Aici, în Duminica  
Rusaliilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie 
Drăgoi al Europei de Nord a oficiat botezul unui 
danez, Ioan (Jon) Gissel, un cunoscut bizantinolog 
la Universitatea din Copenhaga, care s-a pregătit 
prin cateheză 3 ani pentru a fi primit în Biserica 
Ortodoxă. Întrebându-l de ce a ales să facă acest 
pas în comunitatea românească din capitala Dane-
marcei, mi-a răspuns că aici se simte ca acasă, că 
aici a văzut că trăirea dragostei comunitare este o 
expresie a ortodoxiei credinţei. A fost un moment 
emoţionant la care au participat cu sufletul la gură 
prietenii danezi ai noului botezat, dar şi mulţi din 
comunitatea în care acesta s-a format în ultimii ani. 
El a dorit să fie botezat de Rusalii, pentru că aşa 

Bizantinolo -
gul danez Jon 
Gissel primind 
Taina Botezu-
lui în biserica 
româneasc ă 
din Copenha-
ga, Duminica 
Rusaliilor, 31 
mai 2015
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au fost botezaţi primii membrii ai Bisericii în urma 
predicii lui Petru. Ce râvnă şi ce discernământ! Să 
îşi dorească să fie ca unul din membrii primelor 
comunităţi, să îşi dorească ziua naşterii în Hristos 
în strânsă legătură cu întemeierea Bisericii arată nu 
doar râvnă, ci şi prezenţa Duhului Sfânt în Biserica 
de azi. 
Pelerinajul a continuat cu participarea alături de 
părintele episcop Macarie la slujba Sfintei Litur-
ghii, în Lunea Rusaliilor, pe 2 iunie, la Mănăstirea 
Ortodoxă Suedeză „Sfânta Treime” din Breda-
red, Suedia. În Scandinavia simţi modernismul şi 
tehnologiile la tot pasul, însă popasul de la această 
mănăstire a reprezentat o rupere de ritm. M-am 
simţit ca la mănăstirile din Bucovina sau din Olte-
nia, unde pustiul combinat cu chipuri smerite de 
călugări, te scot din fuga cotidiană pentru a te 
aşeza în faţa Creatorului. O Liturghie arhierească, 
săvârşită cu evlavie de iubitorul ierarh Macarie în 
mai multe limbi. Erau români, greci, sârbi, suedezi 
şi ruşi. Pentru fiecare s-a rostit câte ceva, ca folosul 
rugăciunii să fie întărit şi de limba maternă a fiecă-
ruia. Mănăstirea cu 4 călugări suedezi, este condu-
să de părintele arhimandrit Dorotei, fiul unui pastor 
luteran, convertit de peste 25 de ani la ortodoxie. 
Dinamismului său îi vine în ajutor şi înţelepciunea 
părintelui Gabriel, unul dintre cei mai bătrâni călu-
gări convertiţi din Suedia. Înţelept şi plin de umor. 

new convert as well as by many members of the 
community which had nurtured him during the last 
few years. His wish was to be baptized on the Sunday 
of Pentecost, because it was on this Feast that the 
Church received its first members, after Peter’s public 
sermon. What discernment and zeal this is! To wish 
to be like one of the members of the first Christian 
communities, and to wish to have the day of his birth 
in Christ related to the birth of the Church is both a 
sign of great zeal and of the presence of the Holy Spirit  
within the Church during our times.
We continued our pilgrimage by taking part in the 
Holy Liturgy on the Monday of Pentecost, on the 2nd 
of June, at the Swedish Orthodox Monastery of the 
Holy Trinity from Bredared. Modernity and technol-
ogy are present around every corner in Scandinavia, 
but our stop at this monastery offered us a break 
from the rhythm of our times. I had the same familiar 
feeling that I used to have when visiting monaster-
ies in Bucovina or Oltenia, where the wilderness and 
the meek figures of the monks tear one away from 
the daily rush and place one in front of the Creator 
of the World. The liturgy served with devotion by the 
loving Bishop Macarie used several languages. The 
faithful present at this celebration included Roma-
nians, Russians, Swedes and Serbs. A little was said 
in each of their languages so that the prayer of each 
person present would be strengthened by the use of 

The Danish 
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Pelerinaj şi slujire la Mănăstirea Ortodoxă suedeză „Sfânta Treime” din Bredared, Suedia 



Pilgrimage and divine service at the ”Holy Trinity” Swedish Orthodox Monastery in Bredared, Sweden
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their mother tongue. Father Archimandrite Dorotei, 
the son of a Lutheran pastor, has been a member of 
the Orthodox Church for over 25 years and guides 
the monastery’s four Swedish monks. His energetic 
nature is wonderfully balanced by the wisdom of 
Father Gabriel, one of the oldest Swedish Orthodox 
monks. He has both wisdom and a wonderful sense 
of humour. There are many who visit him for support 
and advice and nobody leaves empty-handed. We 
felt that the monastery in the woods of Bredared, a 
few dozen kilometres away from Gothenburg city, 
filled a void in the Scandinavian landscape.
On Saturday and Sunday, the 6th and respectively 7th 
of June 2015, the Romanian Orthodox clergy from 
the three Scandinavian countries met at Bergen, 
in Norway. This was the convention of the entire 
Scandinavian diocese and the priests came together 
with several members delegated by their respective 
parishes. I was very surprised to see here as well the 
baptism of a Scandinavian person, this time a Norwe-
gian man who was received into the Orthodox Church. 
His name is also John. What a wonderful coincidence! 
To see a Norwegian businessman joining the ranks of 
Christ’s athletes who struggle for salvation, and to see 
this less than a week after the baptism of the Danish 
researcher. The white garments worn by him as he 
approached the baptismal font gave him the appear-
ance of a bridegroom who looked so grateful for the 

Mulţi îi trec pragul chiliei pentru sfat şi pentru 
întărire şi nimeni nu iese fără de folos. Mănăstirea 
din pădurea Bredared, aflată la câţiva zeci de kilo-
metri de Goteborg, umple un gol în acest spaţiu  
scandinav. 
Sâmbătă şi duminică, pe 6 şi 7 iunie 2015, preoţii 
ortodocşi români din cele trei ţări scandinave s-au 
întrunit la Bergen, în Norvegia. Era momentul 
Adunării Eparhiale a acestei episcopii, iar preoţii au 
venit însoţiţi de delegaţii parohiilor. Mare mi-a fost 
surpriza să văd şi aici că un scandinav, norvegian 
de această dată, se botează pentru a intra în bise-
rica ortodoxă. Tot Ioan e numele lui. Ce frumoa-
să coincidenţă! La nicio săptămână de la botezul 
cercetătorului danez, să vedem un om de mana-
gement norvegian că intră în ceata luptătorilor 
lui Hristos pentru mântuirea proprie. Hainele albe 
purtate în jurul cristelniţei îl înfăţişau ca pe un mire 
foarte mândru de darul primit. Tot atunci s-a sfinţit 
o icoană frumoasă a Maicii Domnului, pentru paro-
hia din Stavanger de pe coasta de vest a Norvegiei. 
La finele slujbei sfinte, Părintele Episcop Macarie 
ne-a invitat pe toţi să purtăm icoana într-un pele-
rinaj în fiorduri. Mintea mea slabă a păcătuit între-
bându-se cum vom duce o icoană pe un ferry-boat 
plin de turişti către fiordurile scăldate de casca-
dele cristaline, prelinse din zăpada munţilor sau 
din izvoarele lor. Mărturisesc că acel pelerinaj, în 

Norvegianul 
Ioan primind 
Taina Botezu-
lui în biserica 
românească 
din Bergen, 
Norvegia, 6 
iunie 2015
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gift he was receiving. On the same day a beautiful 
icon of the Mother of God was blessed, so as to be 
taken to the Stavanger parish situated on Norway’s 
West coast. At the end of the holy service, Bishop 
Macarie invited all of us to take the icon on a pilgrim-
age through the fjords. I must confess that my weak 
mind wondered at this point how we would manage 
to take an icon on a ferryboat full of tourists, towards 
the fjords surrounded by the crystal-clear water 
of the mountain waterfalls. But I must also confess 
that this pilgrimage, in which many hymns dedicated 
to the Mother of God were chanted over the roll-
ing waves, was in no way inferior to the pilgrimage 
to Nicula or Putna (Renowned Romanian monaster-
ies - tr. n.). And I am thinking here not only about the 
joy shared by the priests who chanted the hymns 
and carried the icon of the Mother of God, but also 
about the blessing of God which came to this part of 
the world, where His name was called upon that He 
might bring light to the souls of the people. The tour-
ists were surprised to see us, and the captain of the 
ship didn’t hesitate to show his bewilderment at the 
large number of people who accompanied the icon.
Our spiritual journey did not stop here. His Grace, 
Bishop Macarie, with his fervent zeal for mission-
ary works and for works of salvation, called us to 
join him in venerating the saints of the Scandinavi-
an lands. Since Saint Suniva from Bergen is also the 

care multe cântări închinate Maicii Domnului s-au 
aşezat pe valurile apelor, nu a fost mai prejos decât 
pelerinajul de la Nicula sau de la Putna. Mă gândesc 
nu doar la bucuria preoţilor de a cânta şi purta pe 
Născătoarea de Dumnezeu, ci şi la binecuvântarea 
lui Dumnezeu aşezată în această parte de lume, 
unde a fost invocat să se aducă lumină în sufletele 
noroadelor. S-au mirat turiştii, iar căpitanul vasu-
lui nu a ezitat să-şi exprime uimirea pentru grupul 
mare de oameni ce însoţeau o icoană. 
Popasurile de suflet nu s-au oprit aici. Într-un 
moment de respiro, Preasfinţitul Macarie, cu râvna 
sa adâncă pentru misiune şi mântuire, ne-a chemat 
să ne închinăm pe urmele sfinţilor scandinavi şi, 
cum Sfânta Suniva de la Bergen este şi ocrotitoarea 
comunităţii româneşti de acolo, am pornit spre nord, 
către insula unde a suferit această sfântă a ortodo-
xiei. Mi-am imaginat că nu e departe, însă drumul 
foarte sinuos, cu multe tuneluri, treceri cu bac-ul şi 
munţi încărcaţi bine de zăpadă în iunie, a făcut ca cei 
340 de kilometrii să fie făcuţi în vreo 7 ore. Am ajuns 
pe la miezul nopţii în Selje, unde părinţii călugări ai 
unei mănăstiri ortodoxe aflate sub Patriarhia Geor-
giei au avut bucuria să ne primească. Era ora 11:45 
şi în centrul localităţii, luminată încă de ziua polară 
scandinavă, părinţii l-au aşteptat cum se cuvine pe 
primul ierarh ortodox care le-a vizitat mănăstirea.  
Am fost foarte mişcat de aceasta, mai ales că ştiu 
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Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord şi pelerinajul în fiordurile Norvegiei, fiind purtată în proce-
siune icoana Maicii Domnului Stăpâna Fiordurilor, păstrată în biserica românească din Stavanger, pe coasta de vest a Norvegiei, 
6-7 iunie 2015



The Diocesan Assembley of the Romanian Orthodox of Northern Europe and the pilgrimage towards the fyords of Norway with 
the procession carring the icon of the Mother of God Mistress of the Fjords, kept in the Romanian church in Stavanger, on the 
west coast of Norway, 6th-7th June 2015 



Icoana Maicii Domnului Stăpâna Fiordurilor, din parohia românească ortodoxă din Stavanger, Norvegia | The icon depicting 
the Mother of God Mistress of the Fyords, the Romanian Orthodox Parish in Stavanger, Norway 
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protectress of the Romanian community from that 
town, we headed off Northwards, towards the island 
where this Orthodox saint endured many sufferings 
for the sake of her faith. I thought the distance to 
this island was not very large, but the convoluted 
road through the mountains which were still heav-
ily covered in snow in the month of June, with many 
tunnels and ferry crossings, meant that the 350km 
took us around 7 hours to navigate. Towards midnight 
we reached Selje, where the Orthodox monks of a 
monastery belonging to the Georgian Patriarchate 
were happy to meet us. It was 11:45, and the fathers 
of the monastery were standing in the centre of 
their village, in the light of the long polar day, wait-
ing to receive with due honour the first Orthodox 
hierarch who came to visit their monastery. I was 
very moved by this gesture, especially since I know 
that different rules apply to these parts of the world. 
The light was shining outside, but it was also shining 
in the monk’s hearts. There weren’t many of them. 
Just 4, and each of them of a different nationality 
(Father Damaschene ‒ Swiss, Hierodeacon Tarsisios 
‒ Greek, Father Agatanghel ‒ Norwegian and Father 
Antipa ‒ Finnish) but despite this, we were left with 
the impression of an old and well-knit community. 
Father Damaschene, the igumen, a Doctor in Biol-
ogy, who dedicated his life to Christ, spoke to us a 
little about their monastery’s history, a monastery 
which is also under the protection of Saint Suniva, 
the enlightener of Norway’s Western coast. With the 
help of these fathers we set out on the following day 
to visit the island of Selja with its impressive ruins of 
the cave where Saint Suniva, a native of Ireland who 
lived in the middle of the 10th century, carried out 
her ascetic struggles. We also visited the ruins of the 
nearby church, where her relics were kept for more 
than 100 years on the altar, until they were taken 
to Bergen, the kingdom’s old capital. The astonish-
ing effect of the views seen from this island of the 
Atlantic was further strengthened by the presence of 
a spring with wonder-working waters at the foot of 
the hill where the cave is located. To this day many 
Norwegians, as well as others, come to this spring in 
order to pray and to taste of its waters for the healing 
of various ailments and for physical strengthening. 
Moreover, the Fathers from the monastery told us 
that this island is also connected to the first landing 
of the holy king Olav, who returned in order to take 

că regulile sunt aplicate altfel aici. Era lumină afară, 
dar şi în sufletele călugărilor. Nu erau mulţi. Doar 
4, fiecare de alt neam, dar cu toate aceastea aveai 
impresia unei obşti vechi, bine închegate (Părintele 
Damaschin – elveţian, Ierod. Tarsisios – grec, părin-
tele Agatanghel – norvegian şi părintele Antipa ‒ 
finlandez). Părintele Damaschin, egumenul, doctor 
în biologie care şi-a dedicat viaţa lui Hristos, ne-a 
spus câte ceva despre înfiinţarea acestei mănăstiri, 
care are ca ocrotitoare tot pe Sfânta Suniva, Lumi-
nătoarea coastei de vest a Norvegiei. Cu ajutorul 
acestor părinţi am vizitat în ziua următoare insu-
la Selja, cu ruinele impresionante peşterii unde 
s-a nevoit Sfânta originară din Irlanda la mijlocul 
secolului al X-lea, precum şi ale bisericii din preaj-
mă unde au stat moaştele ei mai bine de o sută de 
ani pe prestol, până ce au fost mutate în Bergen, 
vechea capitală a regatului. Imaginile impresionan-
te de pe această insulă aflată în Oceanul Atlantic 
au fost întărite de prezenţa la poalele dealului 
peşterii a unui izvor cu apă minunată, unde până 
în ziua de azi vin norvegieni, şi nu numai, pentru a 
face rugăciuni şi a gusta din ea, în vederea întări-
rii trupeşti şi a tămăduirii anumitor neputinţe. Mai 
mult, ne povesteau părinţii călugări, de această 
insulă se leagă şi prima debarcare a Sfântului Rege 
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over the throne of Norway and to bring the Christian 
faith to his co-nationals.
These unique moments have been an equally power-
ful experience for me as the pilgrimages to the holy 
places of my own country or of Greece. After all these 
experiences it was no small wonder for me to notice 
luminous figures and authentic expressions of faith in 
the life of some who had previously known nothing 
about Orthodoxy. I found out that on Bright Monday 
Bishop Macarie baptized a Norwegian teenager in 
Trondheim, who talked about the joy of his rebirth 
through Holy Baptism and about how he wished 
that all young people of his age would find unity with 
Christ, as he had found in the Orthodox Church. His 
name was John Karlsen ‒ another John. What lumi-
nous thoughts in such a young body, and what a 
great spiritual joy for a young man, who was more 
impressed by Christ than by the spirit of this world, to 
think about his brothers and wish for them that they 
too might find the Lord.
These are all reasons for which I believe that visiting 
these holy Scandinavian places can turn at any point 
into a pilgrimage in which one can seek, confess and 
worship the Lord, given that our entire life is a pilgrim-
age from the abiding city towards the heavenly one.

Olav, revenit pentru a prelua tronul Norvegiei şi a-i 
creştina pe conaţionalii săi.
Aceste momente unice răsună în trăirile mele cu 
aceeaşi forţă ca şi pelerinajele făcute în ţară sau în 
Grecia, la locurile sfinte. Nu mică mi-a fost mirarea 
la finalul acestor experienţe să constat chipuri lumi-
noase de pateric, de trăire autentică a credinţei în 
viaţa unora care n-au ştiut nimic despre ortodo-
xie. Am aflat că în Lunea Sfintelor Paşti, un adoles-
cent norvegian a fost botezat de Părintele Episcop 
Macarie, la Trondheim, exprimându-şi bucuria 
renaşterii sale prin Botez, dorind ca toți tinerii de 
vârsta lui să se unească cu Hristos, aşa cum a reuşit 
el în Biserica Ortodoxă. Numele lui, Ioan Karlsen, 
tot un Ioan. Ce gânduri luminoase într-un trup atât 
de fraged, ce bucurie duhovnicească pentru un 
tânăr marcat mai mult de Hristos decât de duhul 
lumii. El se gândeşte la fraţii lui de neam, ca să �l 
descopere pe Domnul.
De aceea cred că o vizită la aceste locuri de suflet 
din Scandinavia, poate oricând să fie un peleri-
naj, în care �l căutăm, �l mărturisim şi ne închinăm 
Domnului, pentru că întreaga noastră viaţă e un 
pelerinaj de la cetatea stătătoare către cetatea cea 
cerească.

Taina Sfântului Botez pentru tânărul Ioan în biserica românească din Trondheim, Norvegia, Lunea Sfintelor Paşti, 
13 aprilie 2015| The young John, receiving the Holy Sacrament of Baptism in the Romanian Church in Trondheim, 
Norway, the Pascal Monday, 13th April  2015 
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Young Romanian people from the distant Scandina-
vian lands, led by their longing to renew the spiritual 
unity with their native land’s historical past as well as its 
present realities, have gathered together for two days to 
honour the Holy Brâncoveanu martyrs. At their arrival in 
Copenhagen, Denmark, they shared in the joy of vener-
ating the icon containing small parts of Saint Constantin 
Brâncoveanu’s relics, an icon which was gifted to the 
Stockholm Episcopal Centre by the Romanian Patriarch. 
They also shared in the joy of learning, through prayer 
and spiritual dialogues, love for one’s native country, 
courage of confessing one’s faith in a foreign land and 
the art of engaging into dialogue with the western world, 
based on the example of the Holy Brâncoveanu martyrs.
Over 1000 young people from Sweden, Denmark and 
Norway, carrying within their hearts the beautiful memo-
ry of last year’s Copenhagen reunion, have returned this 
year to the Danish capital in order to meet their friends 

Dorul de a reînnoi sufleteşte legătura cu prezentul 
de acasă, dar şi cu trecutul istoric al pământului 
natal i-a adunat, timp de două zile, întru cinstirea 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni, pe tinerii români din 
îndepărtatele ţinuturi scandinave. Ajunşi la Copen-
haga, în Danemarca, aceştia au avut bucuria de a se 
închina la icoana cu părticele din moaştele Sfântu-
lui Constantin Brâncoveanu, dăruită Centrului epis-
copal din Stockholm de Patriarhul României, şi de 
a învăţa de la Sfinţii Brâncoveni, prin rugăciune şi 
dialoguri duhovniceşti, curajul mărturisirii credinţei 
în pământ străin, dragostea de neam şi tainele 
dialogului cu lumea occidentală.
Purtând în inimi frumoasa experienţă de la întru-
nirea de anul trecut de la Copenhaga, peste 100 de 
tineri din Suedia, Danemarca şi Norvegia au reve-
nit în capitala Regatului danez pentru a-şi întâlni 
prietenii şi a-şi linişti sufletul, răgaz de câteva zile, 

Adunarea generală a tinerilor 
ortodocși români din Episcopia 
Europei de Nord, Copenhaga, 
17-19 octombrie 2014 
The General Assembly of Romanian  
Orthodox Youth from Northern Europe, 
Copenhagen, 17-19 October 2014 
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and calm their souls through prayer and communion. 
This year’s reunion, organised by the Romanian Ortho-
dox Diocese of Northern Europe, was held between the 
17th and 19th of October, under the spiritual protection 
of the Holy Brâncoveanu martyrs. The young people 
present at the meeting internalized the example given 
by these saints through their way of life and their cour-
age as Confessors of the faith. His Grace, the Romanian 
Orthodox Bishop Macarie of Northern Europe encour-
aged them to “be the Brâncoveni of Sweden, of Denmark 
and of Norway!” The young Romanians, animated by this 
spiritual and fatherly counsel, engaged with enthusiasm 
in the meeting’s entire programme.
On Friday evening, the 17th of October, after the service 
of Holy Unction, which took place in the church belong-
ing to the Romanian Orthodox Parish in Copenhagen, His 
Grace, Bishop Macarie, gave his blessing for the beginning 
of the reunion’s proceedings. On Saturday morning, the 
youth met again in a spirit of prayer in the church whose 
altar enshrines fragments of the relics of the Holy Apostle 
Andrew, the patron saint of Romania. Many of them came 
wearing beautiful traditional Romanian clothing and took 
part in the service of Matins and of the Akathist of the 
Holy Brâncoveanu martyrs followed by the Hierarchical 
Holy Liturgy. At the end of the Divine Liturgy they had 

prin rugăciune şi comuniune. Întrunirea din acest 
an, organizată de Episcopia Ortodoxă Română a 
Europei de Nord, s-a desfăşurat în perioada 17-19 
octombrie, sub înrâurirea duhovnicească a Sfinţilor 
Martiri Brâncoveni, pe care tinerii i-au interiorizat 
ca modele de viaţă şi mărturisire. „Fiţi Brâncoveni 
ai Suediei, ai Danemarcei şi ai Norvegiei!”, i-a îndem-
nat Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox 
român al Europei de Nord. Animaţi de acest îndemn 
părintesc şi duhovnicesc, tinerii români au participat 
cu entuziasm la întreg programul întrunirii.
Vineri seara, după săvârşirea Tainei Sfântului Maslu 
în biserica Parohiei Ortodoxe Române din Copen-
haga, Preasfinţitul Părinte Macarie a binecuvân-
tat deschiderea lucrărilor întrunirii, urmând ca, 
sâmbătă dimineaţa, tinerii să se adune din nou 
în duh de rugăciune în locaşul care păstrează în 
prestolul Altarului fragmente din moaştele Sfântului 
Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Mulţi dintre 
ei îmbrăcaţi în frumoasele costume tradiţionale 
româneşti au participat la slujba Utreniei şi Acatistu-
lui Sfinţilor Martiri Brâncoveni, apoi la Sfânta Liturg-
hie arhierească, la sfârşitul căreia au avut ocazia 
să cinstească moaştele Sfântului Apostol Andrei 
şi ale Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu,  

Tineri la Sfân-
ta Liturghie 
în biserica 
p a r o h i e i 
o r t o d o x e 
r o m â n e ş t i 
din Copenha-
ga, 18 oc-
tombrie 2014 
│ Young faith-
ful at the Holy 
Liturgy in the 
church of the 
Romanian Or-
thodox Parish 
in Copenha-
gen, 18th of 
October 2014
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the opportunity to venerate the relics of the Holy Apostle 
Andrew and of the Holy Voivode Constantin Brâncoveanu, 
the patron saints of the Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe. After lunch, His Grace Bishop Macarie 
and Father Ioan Cojanu, the Igumen of the Monastery 
of St John the Baptist in Alba Iulia, gave talks about the 
Holy Brâncoveanu martyrs as Confessors of the faith, as 
examples of an authentic Christian life and as models of 
dialogue with the Western world: “The Voivode’s policies 
were not oriented against any other nation. He sought to 
maintain the identity of his own nation within the socio-
political and religious environment of his times, and to 
offer it the means necessary for its preservation: faith and 
culture. He was particularly preoccupied to turn faith and 
culture into the foundation on which his nation’s identity 
could be preserved. In this sense, he can be a model for us, 
especially for us who live abroad, because we also must 
not be oriented against others. It is true that it is harder 
to fight with your own self than to fight with others; it is 
easier to criticize and demolish than to build up. We must 
not seek to convert others, but we must seek to convert 
our own selves to God, to become educated about and 
established in our own traditions, and to maintain the 
beauty of this life which Saint Constantin Brâncoveanu 
has so much ennobled through the testimony which he 
gave for his faith and for his nation”.
His Grace, Bishop Macarie further talked about the exam-
ple of the Holy Brâncoveanu martyrs. The Romanian Hier-
arch said, “By venerating the Holy Brâncoveanu martyrs 
and confessors, we become aware of the fact that leading 
a Christian life is more than an individual choice, and it can 
become a light shining throughout the ages”.
On Saturday, the 18th of October, at Vespers time, His 
Grace, Bishop Macarie together with the priests, the 
young people gathered and other faithful set out on a 
pilgrimage, carrying the icon and relics of the Holy Voivode 
Constantin Brâncoveanu to the Romanian Orthodox 
Monastery in Ikast, Denmark, dedicated to the Righteous 
Saints Macarius the Roman and John James of Neamţ.
On the morning of Sunday the 19th of October, the 
icon of the monastery’s patrons, the Righteous Saints 
Macarius the Roman and John James of Neamţ, was 
blessed, thus marking the inauguration of the monastic 
life in Denmark’s first Romanian Orthodox monastery, 
home to hieromonk Avram and several brothers. His 
Grace, Bishop Macarie remarked that “the fate of this 
world was influenced over the Christian centuries by 
holy people, amongst which were the Righteous Saints 

ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Europei 
de Nord. După agapă, Preasfinţitul Părinte Macarie 
şi părintele Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfân-
tul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, au purtat un 
dialog cu tinerii despre Sfinţii Martiri Brâncoveni, ca 
modele de vieţuire creştină, mărturisire şi dialog cu 
lumea culturală occidentală: „Întreaga politică pe 
care voievodul a dus-o nu a fost împotriva cuiva. El 
a căutat în conjunctura politico-socială şi religioasă 
a vremii să păstreze identitatea poporului său şi să îi 
ofere tot ceea ce îi era necesar pentru ca acesta să 
nu dispară: credinţa şi cultura. L-a interesat în mod 
deosebit ca acestea două, credinţa şi cultura, să fie 
temelia păstrării identităţii poporului său. În acest 
sens, el ne poate fi model, mai ales aici în străinătate 
pentru că noi nu trebuie să fim împotriva cuiva. Este 
mai greu ‒ e drept ‒ să lupţi cu tine decât cu alţii; 
e mai uşor să critici şi să dărâmi decât să zideşti. 
Noi nu trebuie să îi convertim pe alţii, ci, mai întâi, 
trebuie să ne convertim noi la Dumnezeu, trebuie 
să ne convertim într-o educaţie în tradiţia noastră, 
în rânduielile noastre, în frumuseţea acestei vieţi pe 
care atât de mult o încununează Sfântul Constantin 
Brâncoveanu prin mărturia pe care a dat-o pentru 
neamul şi credinţa lui”. 
Despre pilda Sfinţilor Martiri Brâncoveni le-a vorbit 
tinerilor şi Preasfinţitul Părinte Macarie. „Prin 
cinstirea Sfinţilor Mărturisitori şi Martiri Brânco-
veni devenim şi noi conştienţi de faptul că trăirea 
creştină nu este doar o opţiune individuală, ci 
poate fi o lumină peste veacuri”, a spus ierarhul 
românilor din Scandinavia.
Sâmbătă, 18 octombrie, la vremea Vecerniei, 
Preasfinţitul Părinte Macarie, însoţit de preoţi, 
credincioşi şi tineri, a plecat în pelerinaj cu icoana 
şi moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin 
Brâncoveanu la Mănăstirea Ortodoxă Română 
„Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la 
Neamţ” din Ikast, Danemarca. 
Duminică dimineaţa, 19 octombrie, a fost sfinţită 
icoana Sfinţilor Cuvioşi Macarie Romanul şi 
Ioan Iacob de la Neamţ, rânduiţi ca ocrotitori ai 
mănăstirii, inaugurându-se astfel începutul vieţii 
monahale în prima mănăstire ortodoxă română din 
Danemarca, unde vieţuiesc ieromonahul Avram şi 
câţiva fraţi. „Veacurile creştine au fost marcate 
de oameni sfinţi, între care şi aceşti cuvioşi, ocro-
titori ai acestei noi mănăstiri din Danemarca, 
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Macarius the Roman and John James of Neamţ, chosen 
as the protectors of this new monastery in Denmark. 
This is why the Church presents them to us as models 
of life, and by honouring them we perpetuate their life’s 
teaching throughout the ages. We see in the icon which 
has been blessed today that the Romanian Saint John 
James of Neamţ stands near the Righteous Saint Macar-
ius the Roman and holds a scroll on which it is inscribed 
an excerpt from one of the spiritual poems composed 
by him. I would like our Romanian brothers from the 
far-away Scandinavian lands to take these words to their 
hearts: ‘Wandering brothers of my home land/ Though 
distressed amongst strangers/ Do not forget your voca-
tion/ As Romanians and as Christians!’ “.
After the service of the Hours and the reading of the 
Akathist Hymns to the Righteous Saints Macarius the 
Roman and John James of Neamţ, His Grace, Bishop 
Macarie together with several priests served the Holy 
Liturgy. At the end, Bishop Macarie gave glory to God for 
the days spent at this reunion and thanked all the partici-
pants for their efforts and for the zeal with which they 
had embarked on this pilgrimage. He then blessed the 
faithful and gave encouragement to the newly estab-
lished monastic community.
The three days spent together gave the young Romanian 
people from Scandinavia a new opportunity to enjoy the 
beauty of each other’s company and the warmth of the 
patron saints protection. Adnana Cucu from Copenha-
gen, Denmark talked about her experience at the reun-
ion: “I have been living in Copenhagen for five years. I was 
very glad to be part of this reunion and to have amongst 
us Father Ioan Cojanu and His Grace, Bishop Macarie. 
The Liturgy was also a great joy for me, and the moment, 
which has touched my heart most profoundly, was that  
everybody recited the Creed and I was able to relate this 
moment to the life of the Brâncoveanu Saints who gave 
their lives as testimonies for the Faith. Hearing those 
voices which confessed the faith in unison, I felt a subtle 
thrill and I think this is what we should remember in our 
heart... this thought and this Spirit.” The presence of the 
icon of the Holy Brâncoveanu martyrs containing a frag-
ment of the relics of the Holy Voivode Constantin Brân-
coveanu offered the young people present a wonderful 
sign of hope as well as encouragement towards cultivat-
ing faith and beauty within their families. Andrei Hapiuc 
from Helsingborg, Sweden, told us: “The reunion of 
our spiritual family was special this year, as we had the 
opportunity to venerate the relics of the Holy Voivode 

Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ, care 
au influenţat soarta acestei lumi. De aceea, Bise-
rica ni-i prezintă ca modele, iar noi, cinstindu-i, 
prelungim în timp trăirea lor pilduitoare. În icoana 
pe care am sfinţit-o astăzi, alături de Sfântul Cuvi-
os Macarie Romanul, Sfântul Ioan Iacob Românul, 
de la Neamţ, poartă sulul desfăşurat cu o strofă 
dintr-un poem duhovnicesc alcătuit de el, cuvinte 
pe care le-am pus la inimă şi fraţilor noştri româ-
ni din îndepărtata Scandinavie: „«Fraţi pribegi ai 
ţării mele/ Necăjiţi printre străini/ Nu uitaţi meni-
rea voastră/ De români şi de creştini!»”, a spus 
Preasfinţitul Părinte Macarie.
După slujba Ceasurilor şi Acatistele Sfinţilor Cuvioşi 
Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ, citite 
de pelerini, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie, 
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit 
Sfânta Liturghie.  La final, Preasfinţitul Macarie a dat 
slavă lui Dumnezeu pentru aceste zile şi a mulţumit 
tuturor participanţilor pentru osteneala şi râvna cu 
care s-au angajat la acest pelerinaj, împărtăşindu-le 
arhiereasca binecuvântare şi încurajând noua obşte 
de călugări. 
Cele trei zile petrecute împreună au fost pentru 
tinerii români din Scandinavia un nou prilej de a 
se bucura de frumuseţea comuniunii şi de căldura 
sfinţilor ocrotitori. „Sunt aici în Copenhaga de cinci 
ani. M-am bucurat foarte mult să îi avem în mijlo-
cul nostru pe Preasfinţitul Macarie şi pe părintele 
Ioan Cojanu. Liturghia a fost, de asemenea, o mare 
bucurie pentru mine, iar momentul care mi-a intrat 
foarte mult la suflet a fost acela când toată lumea 
rostit Crezul şi am relaţionat acest moment cu viaţa 
Sfinţilor Brâncoveni care au mărturisit credinţa prin 
însăşi viaţa lor. Am simţit în acel moment un fior, 
auzind vocea aceea la unison care mărturiseşte 
credinţa şi cred că aceasta este ceea ce trebuie să 
păstrăm în suflete ... simţământul şi gândul acesta”, 
ne-a mărturisit Adnana Cucu din Copenhaga, Dane-
marca. Prezenţa icoanei Sfinţilor Martiri Brâncoveni 
care conţine o părticică din moaştele Sfântului Voie-
vod Constantin Brâncoveanu a fost pentru tineri 
un binevenit semn de speranţă şi încurajare pentru 
cultivarea credinţei şi a frumosului vieţii în famili-
ile din care fac parte sau în cele pe care urmează 
să le întemeieze. „Reîntâlnirea cu familia noastră 
duhovnicească a fost una deosebită în acest an prin 
faptul că am avut prilejul să ne închinăm şi la moaştele 
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Constantin Brâncoveanu, a model for every Christian 
family, especially today when the traditional family is 
increasingly persecuted. We try to follow the example of 
this saint who had 11 children, out of which 4 became 
martyrs! What can be more beautiful than to give birth 
to these children here on earth and then to give birth to 
them in the Spirit, into the Heavenly Kingdom? This is a 
true achievement and I have been left with this message 
which I hope I can carry forth into my own family.” Many 
young people had travelled long distances in order to 
share the beauty of being reunited with their friends 
from across Scandinavia, and in order to take part in the 
historical event of the consecration of the first Romanian 
monastery in Denmark. Cristian Plăvan, who came from 
Oslo, Norway, together with his wife, Anca-Elena, his 
mother, Ortansa, and his two children, Maria and Gabri-
el, said: “We have spent 12 hours on a ship, coming from 
Oslo to Denmark, in order to take part in the consecra-
tion of the first Romanian monastery in Denmark. The 
presence of this monastery is something, which brings us 
closer to our home country. Even though it is a little far 
from the place where we live, we now feel it is a shorter 
journey towards finding inner peace when we need to 
pray and be strengthened spiritually”.
The pilgrims returned to their daily activities with new 
strength, with the joyful expectation of forthcoming 
pilgrimages to the monastery and of further opportuni-
ties to meet again with their hierarch, and be spiritually 
refreshed and renewed.

Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, o pildă 
pentru familia creştină, mai ales astăzi când fami-
lia tradiţională este tot mai prigonită. Încercăm să-i 
urmăm exemplul acestui sfânt care a avut 11 copii, 
din care 4 deveniţi mucenici! Ce poate fi mai frumos 
decât să naşti trupeşte copii pe acest pământ şi apoi 
să-i naşti duhovniceşte în Împărăţia cerurilor? Aceas-
ta este o adevărată izbândă în familie şi am rămas 
cu acest mesaj pe care sper să-l duc mai departe 
ca familist”, ne-a spus Andrei Hapiuc din Helsing-
borg, Suedia. Pentru bucuria reîntâlnirii cu prietenii 
din toată Scandinavia, dar şi pentru a participa la 
momentul istoric al inaugurării primei mănăstiri 
româneşti din Danemarca, mulţi tineri au străbătut 
cale lungă pe uscat şi pe apă. „Am parcurs 12 ore 
cu vaporul din Oslo până în Danemarca, pentru a 
participa la sfinţirea primei mănăstiri a românilor 
din Danemarca. Să avem aici o mănăstire cred că 
este un lucru care ne apropie de România. Chiar 
dacă e mai departe de locul în care trăim cred că 
este un drum mai aproape spre liniştea sufletească 
în momentul în care avem nevoie să ne rugăm şi 
simţim o putere duhovnicească”, ne-a spus Cristian 
Plăvan cu soţia Anca-Elena, mama Ortansa şi cei doi 
copii Maria şi Gabriel veniţi de la Oslo, Norvegia.
Pelerinii s-au întors întăriţi la ostenelile lor zilnice, 
aşteptând cu bucurie noi pelerinaje la mănăstire 
şi reîntâlnirea cu ierarhul lor, prilejuri de înnoire şi 
primenire duhovnicească.    

După Sfânta 
Liturghie, în 
faţa biseri-
cii parohiei 
româneşti din 
Copenhaga, 
18 octombrie 
2014 │ After 
the Holy Lit-
urgy, in front 
of the church 
of the Roma-
nian Ortho-
dox Parish in 
Copenhagen, 
18th of Octo-
ber 2014
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Preot Octavian-Horațiu Mureșan 

“Together for a Christian future of Europe” has 
been the motto of the Orthodox Christian Youth 
Meeting, which took place in Cluj-Napoca between 
September 4-7, 2015. Over six thousand young 
people, coming from different dioceses of the 
Romanian Patriarchate, both from Romania and 
from 17 other European countries, as well as from 
Syria, Palestine and Jordan, assembled in the capi-
tal of Transylvania in order to witness together to 
Orthodoxy as the way and the true understanding 
of the Christian life. Following the invitation and 
with the blessing of His Grace Bishop Macarie, over 
40 believers from our Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe took part at this event accom-
panied by their parish priests – young people 
together with leaders of the youth societies from 
Copenhagen, Stockholm, Oslo, Bergen, Trondheim, 
Uppsala and other Scandinavian cities. In this way, 
throughout the entire meeting, a strong feeling 
of communion animated the activities, creating a 

„Împreună pentru viitorul creştin al Europei” 
este îndemnul sub care a avut loc Întâlnirea 
Tinerilor Ortodocşi din Europa desfăşurată la 
Cluj-Napoca în perioada 4-7 septembrie 2015. 
Peste şase mii de tineri din eparhiile Patriarhiei  
Române din ţară, din diasporă, din 17 ţări din 
Europa şi nu numai (ci şi Siria, Palestina, Iorda-
nia), s-au adunat în capitala Transilvaniei pentru 
a mărturisi împreună Ortodoxia ca mod şi adevă-
rata concepţie de viaţă creştină. Acesta este 
cadrul în care, la iniţiativa şi cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Episcop Macarie, peste 
40 de participanţi din Eparhia noastră (tineri şi 
lideri ai grupurilor de tineret din Copenhaga, 
Stockholm, Oslo, Bergen, Trondheim, Uppsala şi 
alte oraşe scandinave), însoţiţi de părinţii sluji-
tori din parohiile mai sus menţionate au repre-
zentat cu entuziasm Episcopia Ortodoxă Română 
a Europei de Nord. Astfel, pe tot parcursul întâl-
nirii, activităţile au fost animate de un pregnant 

Rev. Octavian-Horațiu Mureșan

Tinerii din Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord prezenți 
la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din 
Europa desfășurată la Cluj-Napoca 
între 4-7 septembrie 2015 
The Participation of the Youth from the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe to the Orthodox 
Christian Youth Meeting, Cluj, September 4-7, 2015
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true festival of youth. It is not easy for the youth of 
today – either living abroad or in their home coun-
try – to (re)discover and take up their personal, 
national and religious identity. For this reason, the 
Youth Meeting in Cluj represented a true pioneer-
ing activity for the Romanian Orthodox context. 
It proved the fact that there are still many young 
people desiring to take up, with much faith and a 
sense of maturity and responsibility, the national 
and Christian values which they inherited. 
One day before the beginning of the Youth Meet-
ing the group formed by the Danish and Swedish 
Orthodox youth took part in a pilgrimage to Râmeţ 
Monastery in Alba County. For most of them, this 
was the first encounter with Orthodox Spiritual-
ity in an Orthodox country. The unique historical 
and spiritual overtones of the “Cathedral of the 
Apuseni Mountains” and the two churches of the 
monastery left a strong impression on the partici-
pants. A great hierarch of Alba-Iulia once said 
about these places: “overarching the flow of time, 
they speak about the faith of the Romanian people, 
born Christian, about their love for the country and 
for their ancestor’s homeland, about the unity of 
all in the spirit of Christian love”. The Danish histo-
rian Jon Gissel, an active member of the Romanian 
Orthodox Parish in Copenhagen was particularly 
impressed, especially since, towards the end of 

sentiment al  comuniunii, totul concretizându-
se într-o veritabilă sărbătoare a tinereţii. Nu e 
uşor pentru tinerii români din ziua de azi, fie ei 
rezidenţi în diaspora sau în Patria mamă, drumul 
până la (re)descoperirea şi acceptarea identităţii 
personale, naţionale şi religioase. De aceea, 
manifestarea de la Cluj, un veritabil act de pionie-
rat în spaţiul ortodox românesc, a demonstrat că 
există încă mulţi tineri care îşi doresc şi asumă cu 
multă convingere, maturitate şi responsabilitate 
valorile naţionale şi creştine moştenite.
În ajunul debutului Întâlnirii Tinerilor, grupul de 
tineri ortodocşi danezi şi suedezi a participat la 
un pelerinaj de o zi la Mănăstirea Râmeţ, din 
judeţul Alba. Pentru marea majoritate a lor, aces-
ta a constituit prima întâlnire cu spiritualitatea 
ortodoxă „la ea acasă”. Deosebita încărcătură 
istorică şi duhovnicească a „Catedralei Munţilor 
Apuseni” şi a celor două biserici ale mănăstirii, 
care aşa cum enunţa odată un mare ierarh al 
Alba-Iuliei „grăiesc peste arcada timpului despre 
credinţa poporului român născut creştin, despre 
iubirea de neam şi glie strămoşească a fiilor lor, 
de unitatea tuturor în duhul dragostei creştine”, 
lăsând o puternică impresie asupra participanti-
lor, îndeosebi asupra istoricului danez Jon Gissel, 
membru activ al Parohiei Ortodoxe Române din 
Copenhaga, care a avut ocazia, la finalul aceleiaşi 
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the day, he had the chance to understand more 
about the Sacrifice offered for their Nation by the 
Martyrs of the communist regime imprisoned at 
Aiud. The monastery built over the place where 
these Confessors ended their lives in sacrifice 
bears witness to the joy and Paschal assurance of 
the victory of Goodness, despite the great measure 
of perversion and ugliness of the face of Terror. 
Coming back to the Youth Meeting, this commenced 
on a Friday. After the arrival and registration of the 
participants at the student campus Haşdeu, the 
opening ceremony took place on the evening of 
that day, in the Avram Iancu Square in front of the 
Cathedral of the “Dormition of the Mother of God”, 
a great multitude of people being present. His Beati-
tude, the Patriarch Daniel, who was present in Cluj 
throughout the Meeting, welcomed in his opening 
word all the participants who arrived in the Transyl-
vanian metropolis. He also talked about the current 
situation in Europe, about the moral-spiritual crisis 
in the world, while encouraging the thousands of 
young people gathered in Avram Iancu Square to 
hold firmly onto their faith and to confess Christ 
in the world. The evening ended with a concert by  

zile, să cunoască mai îndeaproape şi Jertfa pentru 
Neam a Martirilor încarceraţi în timpul regimului 
comunist la închisoarea din oraşul Aiud. Mănăs-
tirea construită pe locul Jertfei acestor Mărturi-
sitori avea să întărească bucuria şi convingerea 
pascală a victoriei Binelui, indiferent de gradul 
de pervertire şi de urâţimea chipului terorii.
Revenind la Întâlnirea Tinerilor, aceasta a debu-
tat într-o zi de vineri. După sosirea şi cazarea  
participanţilor în campusul studenţesc Haşdeu, 
deschiderea oficială a avut loc seara, în piaţa 
Avram Iancu din faţa Catedralei ortodoxe 
„Adormirea Maicii Domnului”, în prezenţa unei 
asistenţe numeroase. Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel, prezent la Cluj pe durata tuturor 
manifestărilor, a salutat în deschidere pe toţi cei 
sosiţi în metropola ardeleană şi a vorbit despre 
situaţia Europei şi despre criza moral-spirituală 
a lumii, prilej cu care a oferit şi îndemnuri miilor 
de tineri prezenţi în piaţa Avram Iancu, de a 
rămâne statornici în credinţă şi de a fi mărtu-
risitori ai lui Hristos în lume. Seara s-a încheiat 
cu un concert susţinut în Piaţa Unirii de Ilinca 
Băncilă şi trupa Holograf.
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Ilinca Băncilă and the Holograf group in Unirii Square. 
On Saturday, after the morning prayer, the partici-
pants listened with joy to the reflection on 1 
Timothy 4:12-16 addressed by His Grace and our 
Bishop Macarie Drăgoi of Northern Europe. His 
Grace encouraged the young people gathered for 
prayer in front of the Metropolitan Cathedral with 
such words: “May your enthusiasm and youthful 
strength not fail in the spiritual battle, so that we 
may fulfill our calling here on earth, for our sancti-
fication and the sanctification of the world in which 
we live. Thus be young and beautiful in the eternity 
of Christ’s presence, so that you may never know 
abandonment, enjoying our Lord’s love and your 
fellow men’s love. Let Christ make you His co-work-
ers in the world, so that you may become His living 
members through which His light, which is in you, 
may radiate to all!” 
Afterwards group discussions took place at the 
“Nicolae Bălcescu” high school, the people from our 
Diocese engaging in discussions in groups of 20-25 
persons in the company of those who came from 
the Archdiocese of Germany. After lunch, everyone 
had the chance to enjoy the museums, the botanical 
gardens, the city center and the surroundings of the 
town, thus getting a closer insight into the past and 
present times of this beautiful Transylvanian town. 

Sâmbătă, după rugăciunea de dimineaţă, 
participanţii au ascultat cu bucurie meditația 
Preasfințitului nostru Părinte Episcop Macarie 
Drăgoi al Europei de Nord la 1 Timotei 4, 12-16. 
„Entuziasmul şi puterea tinereţii voastre să nu vă 
părăsească în lupta duhovnicească, pentru împli-
nirea menirii noastre aici pe pământ, a sfinţirii 
noastre şi a lumii în care ne rostuim. Fiţi, aşadar, 
tineri şi frumoşi în veşnicia prezenţei lui Hristos, 
pentru ca niciodată să nu cunoaşteţi însingura-
rea şi întotdeauna să vă simţiti iubiţi de Domnul 
şi de semeni! Lăsaţi-L pe Hristos să vă integreze 
în lucrarea Lui în lume şi deveniţi mădulare vii 
pentru ca lumina lui Hristos vădită în voi să lumi-
neze tuturor!” a îndemnat Părintele Episcop pe 
tinerii prezenţi la rugăciunea de pe esplanada 
Catedralei Mitropolitane.
Apoi, tinerii din Episcopia noastră, alături de 
reprezentanţi din Arhiepiscopia Germaniei au 
participat la discuţii tematice pe grupuri de 
20-25 de persoane, organizate în cadrul liceului 
„Nicolae Bălcescu”. În orele de după prânz, toţi 
s-au putut bucura de vizitarea muzeelor, grădinii 
botanice, zonei centrale şi împrejurimilor oraşului, 
familiarizându-se cu trecutul şi prezentul frumosului 
oraş transilvan. O activitate inedită, mai ales pentru 
membrii delegaţiei noastre care au vizitat România 
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What was particularly remarkable, especially for the 
people from our group who were visiting Romania 
for the first time, was the chance offered by the 
organizers to meet and become familiar with the 
world of Romanian villages in the context of a crafts-
men’s fair. They could admire and buy authentic 
folk artifacts from the Cluj region and from around 
the country. Also, they had the chance to observe 
traditional crafts performed using age-old methods. 
Dozens of craftsmen displayed and created in real 
time clay and pottery items, folk costumes, wood 
and glass icons, jams, looms and miniature tradi-
tional Romanian houses – everything for the delight 
of those watching them working. The evening 
ended with the conference held in English by Father 
Zacharias Zaharou from “Saint John the Baptist” 
Monastery in Essex, England, which took place in 
the arena Sala Polivalentă. The well-known spiritual 
father talked about the freedom to which man is 
called, a freedom that is obtained through repent-
ance, a pure life and prayer, such that the person 
can receive the word of Christ in his heart. Father 
Zacharias explained that all that man has to do is 
to receive in his heart the word of Christ. This word 

pentru prima dată a constituit-o şansa oferită de 
organizatori de a cunoaşte mai îndeaproape şi a se 
familiariza cu lumea satului românesc. Ei au putut 
admira şi cumpăra obiecte populare autentice 
din zona Clujului, dar şi din țară. De asemenea, 
au reuşit să cunoască meşteşugurile tradiționale, 
aşa cum se practică ele de sute de ani. Totul în 
cadrul unui târg al meşterilor populari. Zeci de 
meşteşugari au expus şi fabricat în piaţa centrală 
a oraşului vase de lut, costume populare, icoane 
pe lemn şi pe sticlă, dulceţuri, războaie de ţesut 
şi case tradiţionale româneşti, în miniatură – totul 
spre fascinaţia celor care au avut ocazia să îi vadă 
lucrând. Seara s-a încheiat cu conferinţa în limba 
engleză susţinută de părintele Zaharia Zaharou 
de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din 
Essex, Anglia, în Sala Polivalentă. Cunoscutul 
duhovnic a vorbit auditoriului despre libertatea la 
care este chemat omul, o libertate care se obţine 
prin pocăinţă, viaţă curată şi rugăciune, pentru 
ca tânărul să poată primi în inima sa Cuvântul lui 
Hristos. Tot ce trebuie să facă omul, pentru a-şi 
schimba viaţa, a explicat Părintele Zaharia, este să 
primească în inima lui Cuvântul lui Hristos. Acesta 
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remains inside man as a law for his life, and does not 
allow him to sin anymore. 
Despite the rainy weather, on Sunday morn-
ing the Cathedral’s Square was full with those 
who took part in the Hierarchical Divine Liturgy 
celebrated by His Beatitude the Patriarch Daniel, 
together with His Grace the Metropolitan Andrei 
of Cluj and many other hierarchs, priests and 
deacons. In the afternoon, after attending a 
traditional dance and folk music show, all partic-
ipant groups engaged in a “Youth Procession” 
through the city center singing Orthodox hymns 
in the sound of ringing bells and semantron 
strokes, some of them wearing folk costumes. 
For many, this “Youth Procession” meant a fire-
lightning spark that kindled the joy and cour-
age to confess their faith. The mild sunset light 
that followed a glorious autumn afternoon, the 
joyful people that were voluntarily adding to this 
train of joy and the whisper of prayer that was 
everywhere in the air and on the lips of those 
taking part in the procession, inspired many to 
shed tears. A young lady described her noble 
feelings in such words: “It meant a lot for me 
to have the chance to be among a multitude of 

se statorniceşte înlăuntrul lui ca o lege a vieţii sale 
şi nu-i mai îngăduie să păcătuiască.
În pofida vremii ploioase, duminică dimineaţa 
piaţa Catedralei a fost plină de cei care au parti-
cipat la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită 
de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături 
de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei 
al Clujului şi numeroşi alţi ierarhi, preoţi şi 
diaconi. După-amiaza, după ce au asistat la un 
spectacol de muzică şi dansuri populare, toate 
grupurile participante au pornit într-o „Proce-
siune a tinereţii” prin centrul oraşului, în sunet 
de toacă şi clopote, rostind cântări ortodoxe, 
unii dintre ei purtând costume populare. Pentru 
multă lume, Procesiunea Tinereţii a fost scânteia 
care a declanşat bucuria şi curajul mărturisirii. 
Apusul blând  al unei după-amieze majestuoase 
de toamnă, oamenii bucuroşi care se alăturau 
spontan acestei caravane a bucuriei şi murmurul 
de rugăciune ce plutea pe buzele participanţilor 
i-a făcut pe mulţi să lăcrimeze. Iată cum îşi expri-
ma nobilele sentimente de emoţie o tânără din 
mulţime: „A însemnat mult să mă pot număra 
printre mulţimea tinerilor care-şi mărturisesc cu 
tărie dreapta credinţă, ceea ce m-a determinat 
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young people who firmly confessed their faith; 
this makes me to believe in a luminous future of 
Romania and of Europe and to realize that this 
future depends on us, on the young generation 
which is formed through our efforts. This meet-
ing showed me that there is hope and showed 
everyone that we can be different. We were six 
thousand young people gathered in the name 
of the Lord, supporting Orthodoxy. After these 
wonderful and God-blessed days, I hope that we 
can be an example in our generation, and that 
for the future we can come together, having God 
in our souls, to show to the others that there is 
another way: the way of light.” After the evening 
prayer, which took place in front of the Cathe-
dral, Metropolitan Andrei thanked the young 
people for their attitude, talking about the 
Orthodox youth as a hope for an ageing Europe 
that is progressively estranging itself from Chris-
tian values.
Finally, on Monday morning the European Ortho-
dox Christian Youth Meeting ended with a round 
of applause. The closing ceremony took place in 
the Sports Hall, in the presence of His Beatitude 
Daniel, the Patriarch of Romania and the other 

să cred într-un viitor luminat al României şi al  
Europei şi să conştientizez că acesta depinde de 
noi, de tânăra generaţie care acum se formea-
ză, prin noi. Reuniunea aceasta mi-a arătat că 
suntem în speranţă, a arătat tuturor că putem fi 
altfel. Am fost 6.000 de tineri adunaţi în nume-
le Domnului, susţinând Ortodoxia. După aceste 
patru zile minunate, binecuvântate de Dumne-
zeu, sper că putem fi un exemplu pentru genera-
ţia noastră, ca pe viitor să ne reunim împreună, 
cu Dumnezeu în suflet şi să le arătam celorlalţi 
că există altă cale: aceea a luminii”. În faţa Cate-
dralei, după rugăciunea de seară, Mitropolitul 
Andrei a mulţumit tinerilor pentru atitudinea 
de care au dat dovadă prezentându-i pe tinerii 
ortodocşi ca speranţă pentru o Europă din ce 
în ce mai îmbătrânită şi depărtată de la valorile 
fundamentale creştine.
În cele din urmă, luni dimineaţa, în ropote de 
aplauze, s-a încheiat Întâlnirea Tinerilor Creştini 
Ortodocşi din Europa. Festivitatea de încheie-
re a avut loc în Sala Sporturilor, la momentul 
festiv luând parte şi Preafericitul Daniel, Patri-
arhul României, alături de ceilalţi ierarhi români 
şi străini, veniţi special pentru acest eveniment. 
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Romanian and foreign hierarchs present at the 
meeting. This meeting was aimed to be some-
thing more than just a couple of practical activi-
ties at the beginning of September. The prayers 
of the clergy and of the faithful are directed to 
the heavens so that this meeting may become a 
call to the true faith, which God willing will be 
echoed over the ages in the souls of those who 
are still far from the Truth. The hope is that the 
harvest will be plentiful when the seeds of wheat 
that were now dispersed, one may say randomly, 
will bring tenfold and hundredfold yields. This is 
why His Grace and our Bishop Macarie Drăgoi of 
Northern Europe described the ultimate purpose 
of this meeting in the following words: “We have 
just prayed together in an atmosphere that we 
will remember for a long time, with the feeling 
that we belong to a living and dynamic Church. 
However, the beauty of this meeting, overflowing 
with the charm of your youthful faces and hearts 
capable of sacrificial love, will not be complete 
until you become eternal icons of Christ, shining 
in the world.”

Această întâlnire s-a vrut a fi mult mai mult decât 
doar câteva activităţi concrete la începutul lunii 
septembrie. Rugăciunile reprezentanţilor Biseri-
cii şi ale credincioşilor deopotrivă se îndreaptă 
spre înălţimile cereşti pentru ca această întâlni-
re să producă un ecou de chemare la credinţa 
adevărată, un ecou care să răsune în timp, când 
va fi voia Domnului, şi în sufletele celor încă 
departe de Adevăr. Nădejdea este ca roadele 
să se culeagă şi de acum înainte, atunci când 
grăuntele de grâu, aruncat acum la întâmpla-
re, am crede, va rodi înzecit şi însutit. În acest 
sens, Preasfinţitul nostru Părinte Episcop Maca-
rie Drăgoi al Europei de Nord a subliniat scopul 
suprem al acestei întâlniri: „Ne-am rugat împreu-
nă acum, într-o atmosferă de care ne vom aminti 
multă vreme, cu sentimentul că aparţinem unei 
Biserici vii şi lucrătoare. Însă frumuseţea acestei 
întâlniri, copleşită de tinereţea chipurilor voas-
tre şi de inimile capabile de iubire până la jertfă, 
nu va fi deplină până ce ele nu vor fi transforma-
te pentru veşnicie în icoane ale lui Hristos, spre a 
deveni luminători în lume”.
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“Don’t let anyone look down on you because 
you are young, but set an example for the believ-
ers in speech, in conduct, in love, in faith and in 
purity. Until I come, devote yourself to the public 
reading of Scripture, to preaching and to teach-
ing. Do not neglect your gift, which was given you 
through prophecy when the body of elders laid 
their hands on you. Be diligent in these matters; 
give yourself wholly to them, so that everyone may 
see your progress. Watch your life and doctrine 
closely. Persevere in them, because if you do, 
you will save both yourself and your hearers”.  
(1 Timothy 4:12-16)

Rostită în dimineața zilei de 5 septembrie 2015, la rugăciunea de pe esplanada Catedralei Mitropolitane din 
Cluj, în cadrul Întâlnirii Tinerilor Creştini Ortodocşi din Europa │ Presented in the morning of the 5th September 
2015, at the prayer on the podium of the Metropolitan Cathedral in Cluj, for the Meeting of Christian Orthodox 
Youth in Europe

„Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci 
fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, 
cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. 
Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, 
la învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul care 
este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu 
punerea mâinilor mai-marilor preoţilor. Cugetă 
la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta 
să fie vădită tuturor. Ia aminte la tine însuţi şi la 
învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, 
şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă”  
(1 Timotei 4, 12-16). 
 

Meditația Preasfințitului Părinte 
Episcop Macarie Drăgoi al Europei 
de Nord în cadrul Întâlnirii Tinerilor 
Creștini Ortodocși din Europa
Meditation of His Grace Bishop Macarie Drăgoi  
of Northern Europe for the Meeting  
of Christian Orthodox Youth in Europe
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Beloved sons and daughters of Christ, 
We are gathered here today, in the city of Cluj, in spir-
itual communion, in order to give witness of the gift 
of our encounter with Christ, through our encounter 
with each other. The Holy Apostle Paul expressed the 
same feeling towards his young disciple Timothy, bish-
op of the Metropolis of Ephesus, whom he advised 
to follow the example of our Saviour Jesus Christ in 
love, humility, meekness, faith and purity. These, in 
fact, are the steps that lead to salvation, since salva-
tion is not an abstract concept, but a state in which 
we experience the everlasting presence of the divine 
love in our hearts, transformed through love. 
We have just prayed together in an atmosphere that 
we will remember for a long time, with the feeling that 
we belong to a living and dynamic Church. However, 
the beauty of this meeting, overflowing with the 
charm of your youthful faces and hearts capable of 
sacrificial love, will not be complete until you become 
eternal icons of Christ, shining in the world. Saint 
Seraphim instructed his disciples: ‘Acquire a peace-
ful spirit and around you thousands will be saved’. 
In order to acquire peace, we must purify ourselves 
from all infirmity, which we usually blame on the 

Iubiţi fii ai lui Hristos,
Suntem într-o comuniune de suflet, întruniţi în ceta-
tea Clujului, pentru a da mărturie despre darul întâl-
nirii noastre cu Hristos, prin regăsirea unora cu alţii. 
Aceeaşi trăire a arătat-o şi Sfântul Apostol Pavel faţă 
de tânărul său ucenic Timotei, episcop în metropola 
Efesului, căruia îi transmitea să urmeze pilda iubirii, 
smereniei, blândeţii, credinţei şi curăţiei Mântuitoru-
lui Iisus Hristos. Acestea, de fapt, sunt treptele spre 
mântuire căci mântuirea nu e un concept abstract, ci 
o stare a permanentei iubirii dumnezeieşti în inimile 
noastre transformate de iubire.
Ne-am rugat împreună acum, într-o atmosferă de 
care ne vom aminti multă vreme, cu sentimen-
tul că aparţinem unei Biserici vii şi lucrătoare. Însă 
frumuseţea acestei întâlniri, copleşită de tinereţea 
chipurilor voastre şi de inimile capabile de iubire 
până la jertfă, nu va fi deplină până ce ele nu vor fi 
transformate pentru veşnicie în icoane ale lui Hris-
tos, spre a deveni luminători în lume. Sfântul Serafim 
îşi îndeamnă un ucenic: „Dobândeşte pacea în sufle-
tul tău şi mii de oameni în jurul tău se vor mântui”. 
Pentru a dobândi pacea trebuie să ne curăţim de 
orice neputinţă, pe care o justificăm dând vina pe 
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world, on society, on other people, even on the devil, 
but less on us. 
Paul, the Apostle to the Gentiles says to all of you: 
“Let no one despise your youth, but set the believers 
an example in speech and conduct, in love, in faith, 
in purity.” How wonderful you are, even because you 
show yourselves so open for self-sacrifice and love. In 
you lies the hope for the small family and for the great 
family, the family of families, which is the Church. The 
example of your conduct and faith shows to every-
body that you are living members and shining candles 
on the Church’s altar. Overcome the contempt of the 
world by taking counsel from the Holy Scriptures and 
by following the example of the Saints. For instance, 
Saint Basil the Great invites you to be hard working, 
pure and self-sacrificial like bees, gathering from the 
swamping information of today only that which is 
“living and active and quick to discern the thoughts 
and intents of the heart” (Hebrews 4:12). Gather 
much through much labour, but discern things having 
“the mind of Christ” (1 Corinthians 2:16), discern that 
which is profitable from that which is of this world; 
that which brings salvation from that which brings 
destruction of both soul and body.
In order to be victorious, we must “hold forth the 
word of life” (Philippians 2:16). From early youth set 
your minds such that you value holiness. This is not 
impossible if we submit ourselves to God’s care, since 
in the battle against passions the comforting grace 
will give us that strength and peace which overcomes 
all evil and infirmity in our souls and bodies. 
Together with this invitation of the Christ loving and 
youth loving Apostle Paul, we wish you that these 
unique moments of communion in Christ and in 
youthfulness may be a restful break, from which all 
of us may receive the joy and happiness of obedience 
to God in our present bodies. May your enthusiasm 
and youthful strength not fail in the spiritual battle, 
so that we may fulfill our calling here on earth, for 
our sanctification and the sanctification of the whole 
world. 
Thus be young and beautiful in the eternity of Christ’s 
presence, so that you may never know abandon-
ment, enjoying our Lord’s love and your fellow men’s 
love. Let Christ make you His co-workers in the world, 
so that you may become His living members through 
which His light, which is in you, may radiate to all!

lume, pe societate, pe semeni şi chiar pe diavoli, însă 
mai puţin pe noi.
Apostolul neamurilor vă vorbeşte tuturor: „Nimeni să 
nu dispreţuiască tinereţile voastre, ci faceţi-vă pildă 
cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu 
credinţa, cu curăţia”. Cât de minunaţi sunteţi, tocmai 
pentru că vă arătaţi atât de deschişi către jertfă şi 
iubire. Întru voi stă nădejdea familiei mici şi a familiei 
mari, a familiei de familii, adică a Bisericii. Pilda 
purtării şi credinţei voastre arată tuturor, că sunteţi 
mădulare vii şi candele aprinse pe altarul Bisericii. 
Depăşiţi dispreţul lumii prin cercetarea Sfintelor 
Scripturi şi prin urmarea exemplului Sfinţilor. De pildă, 
Sfântul Vasile cel Mare vă îndeamnă să fiţi harnici, 
curaţi şi jertfelnici ca albinele, asumând din avalanşa 
informaţiei care abundă zilele vieţii noastre, doar ceea 
ce este viu şi lucrător şi e destoinic să judece simţirile 
şi cugetările inimii (Evrei 4, 12). Culegeţi mult, prin 
multă osteneală, însă discerneţi cu gândul lui Hristos 
(I Corinteni 2, 16) ceea ce este de folos, de ceea ce 
este al lumii, ceea ce este mântuitor, de ceea ce este 
stricător de suflete şi trupuri.
Ca să biruim, trebuie să ţinem cu putere cuvântul 
vieţii (Filipeni 2, 16), iar din acest legământ să ne 
desprindem numai pentru unirea cu Cuvântul Vieţii. 
Să vă propuneţi din primele gânduri ale tinereţii să 
preţuiţi sfinţenia. Nu este imposibil, dacă ne lăsăm 
în grija lui Dumnezeu, pentru că în lupta ispitelor, 
harul mângâietor ne va dărui puterea şi pacea, care 
covârşeşte toată răutatea şi neputinţa sufletelor şi a 
trupurilor noastre.
Întru acest îndemn al iubitorului de Hristos şi de 
tineri, Apostolul Pavel, vă dorim ca aceste momen-
te unice de comuniune în Hristos şi în tinereţea 
voastră, să vă fie un odihnitor popas, din care să 
dobândim cu toţii bucuria şi fericirea ascultării de 
Dumnezeu în trupurile noastre de acum. Entuzias-
mul şi puterea tinereţii voastre să nu vă părăsească 
în lupta duhovnicească, pentru împlinirea menirii 
noastre aici pe pământ, a sfinţirii noastre şi a lumii 
în care ne rostuim.
Fiţi, aşadar, tineri şi frumoşi în veşnicia prezenţei lui 
Hristos, pentru ca niciodată să nu cunoaşteţi însingu-
rarea şi întotdeauna să vă simţiti iubiţi de Domnul şi 
de semeni! Lăsaţi-L pe Hristos să vă integreze în lucra-
rea Lui în lume şi deveniţi mădulare vii pentru ca lumi-
na lui Hristos vădită în voi să lumineze tuturor!
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Flavia TeocFlavia Teoc 

DE LA EST LA VEST

Prietenii mei îmi arată propoziţii scurte
Le încheie în conjuncţii nu spun nimic definitiv
Rezistă invitaţiilor la fervoare.

Cu ei deschid o cutie de carne şi o împărţim
Facem mari spărturi în gheaţa tânără
Şi pescuim
Apoi fiecare rătăceşte de la est la vest
Legănat de şaua înaltă.

COPENHAGA

Străinul e fiinţa prescurtată a cărei trecere
Prin geometria oraşului dislocă o cantitate infimă
De aer. Revine şi pleacă din port sedus
De umbra zeilor întunecaţi plutind pe chipul sirenei,
Recunoaşte învelişul amăgitor de metal şi sticlă
În care se izbesc pescăruşii, îşi întoarce
Privirea ori de câte ori vrea. Copenhaga lui
E oraşul minuscul al celor îngropaţi
Sub dalele bisericilor gotice.

Poeme
 



Evenimente
Events
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Răzvan Bucuroiu

Împărăţia din regat
The Kingdom from within the Kingdom

Răzvan Bucuroiu 

“The church of the Romanian Orthodox Parish in the 
Swedish town of Sölvesborg, having as patron saints 
the Holy Martyrs and Confessors of Năsăud, Atanasie 
Todoran from Bichigiu, Vasile from Mocod, Grigorie 
from Zagra and Vasile from Telciu was consecrated 
on Saturday, September 12, 2015. His Grace Macarie, 
the Orthodox Romanian Bishop of Northern Europe, 
celebrated the consecration service together with 
a number of priests and deacons” (The Press Office 
Basilica). This account, read among other news, 
would hardly touch the heart of anyone – indeed of 
anyone who reads it without knowing what truly lies 
behind it. So let me tell this to you… 

A woven braid
We landed in Copenhagen on Friday evening, Septem-
ber 11.  Being tired after a journey with a flight change 
in Amsterdam, I was thinking I could crash out into 

„Biserica parohiei ortodoxe române din oraşul 
suedez Sölvesborg, având hramul Sfinţii Martiri 
şi Mărturisitori Năsăudeni Atanasie Todoran din 
Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra 
şi Vasile din Telciu, a fost târnosită sâmbătă, 12 
septembrie 2015. Slujba de sfinţire a fost oficiată 
de către Prea Sfinţitul Părinte Macarie, Episcopul 
Ortodox Român al Europei de Nord, înconjurat 
fiind de un sobor de preoţi şi diaconi” (Agenţia 
de ştiri Basilica). O ştire între altele, care nu face – 
probabil – pe nimeni să tresară. Da, însă pe nimeni 
dintre aceia care o citesc şi nu ştiu ce este, de fapt, 
în spatele ei. Haideţi să vă spun eu…

Un tricolor al faptei
Am aterizat la Copenhaga vineri seara, pe 11 
septembrie. Obosit de drum, cu avioane schim-
bate la Amsterdam, credeam că mă trântesc 
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a hotel room and that’s it – I would enjoy the sleep! 
I couldn’t be more wrong! On the road again, to 
Sweden! And yes, I had forgotten I was in the Diocese 
of Northern Europe where Romanians – just as their 
host peoples – take no time for rest; especially the 
priests, who follow the unwearied example of their 
Bishop, His Grace Macarie. It’s true His Grace enjoys 
the benefit of his young age (he is still the youngest 
bishop in the Holy Synod), however his energy comes 
also from another source, about which I will say more 
later on. 
So that was that and around half past one in the morn-
ing we arrived in Sölvesborg at an old and charming 
hotel, which retained the sober 19th century Scandina-
vian tone. Who was there in the foyer? It was Bishop 
Macarie who wanted to give us his brotherly embrac-
es and hierarchical blessing. We received these 
joyfully, together with his advice “the tap water here 
is the best still water in Sweden”. Thus I went straight 
to bed. However, in the morning, after a good night’s 
sleep, things looked different. We set out joyfully to 
the new church, which was to be consecrated. I had 
made no assumptions whatsoever about the place, 
the people and the general atmosphere – thus I let 
myself carried away by the train of events. And I did 
well to do so, as surprises came one after another:  
the level and clear place, which sprouted the wooden 
church, the fresh air, the multitude of people present 
at the event (over 300 Christians, which is a consider-
able number for Sweden), lots of children, journalists, 
priests, local Swedish officials, delegates of the Roma-
nian Embassy. All in all, the entire Romanian diaspora 
was represented. 
Exactly five years ago, on September 12, 2010, the 
foundation stone, for what was to become the first 
Romanian Orthodox church in Scandinavia built from 
the ground, was laid on this place. The plan followed 
the model of the wooden churches from Oltenia, the 
builders came from Maramureş (more precisely from 
Ieud), while the wood came straight from Bucovina. 
Thus all three Romanian provinces were symbolically 
united, as strands in a woven braid, and together 
they raised a sweet smelling wooden church in frosty 
Sweden, with icons painted in warm colours (by 
Camelia Munteanu) and with such a special human 
and liturgical atmosphere. What a beautiful gift 
offered to the North, what a remarkable achievement 
for all who were involved, and what tenacity on the 

într-un pat de hotel şi gata, cad într-un somn 
adânc. Nici vorbă! Direct la drum, cu destinaţia 
Suedia. A, da, uitasem că mă aflam pe teritoriul 
eparhiei Europei de Nord, acolo unde românii 
– asemeni gazdelor lor – aproape că nu-şi dau 
odihnă nicicând. Mai ales preoţii, după exemplul 
neobosit al Episcopului lor, Prea Sfinţitul Maca-
rie Drăgoi. E drept, acesta beneficiază de atuul 
vârstei (rămâne cel mai tânăr Episcop din Sinod), 
însă dinamica lui are şi altă sursă, despre care voi 
vorbi mai târziu.
Zis şi făcut: pe la unu şi jumătate noaptea 
ajungem în Sölvesborg, la un hotel vechi şi 
şarmant, păstrând un îmbufnat aer scandinav 
de secol 19. În hol cine era? Episcopul Macarie, 
care a ţinut să ne dea îmbrăţişarea frăţească 
şi binecuvântarea arhierească. Am primit-o cu 
bucurie, dimpreună cu sfatul că „la chiuveta din 
baie este cea mai bună apă plată din Suedia”, 
aşa că m-am dus glonţ la culcare. Dimineaţa însă 
lucrurile arătau altfel, după somnul odihnitor. 
Am pornit veseli spre biserica cea nouă, care 
urma să fie târnosită. Nu îmi imaginam nimic 
despre loc, despre oameni, despre ambianţa 
generală – aşadar m-am lăsat cu totul purtat 
de evenimentele în derulare. Şi bine am făcut. 
Căci surprizele s-au ţinut lanţ: locul neted şi 
curat unde creştea un mugur de biserică de 
lemn, aerul tare, limpede, oamenii prezenţi 
în număr mare (peste 300 de creştini, ceea 
ce pentru Suedia este chiar mult), copiii – la 
greu, presă, sobor de preoţi, autorităţi locale 
suedeze, reprezentanţi ai ambasadei României. 
Ce mai, era prezentă în mic, la scară, întreaga 
umanitate românească a diasporei!
Acum exact cinci ani, la 12 septembrie 2010, se 
punea în acest loc piatra de temelie a viitoarei 
biserici ortodoxe româneşti, prima ctitorie 
ridicată „de la iarbă” pe pământ scandinav, 
dar cum? Proiectul urma modelul bisericilor de 
lemn din Oltenia, meşterii sunt din Maramureş, 
mai exact din Ieud, iar lemnul vine direct din 
Bucovina. Aşadar, cele trei provincii româneşti 
s-au unit în mod simbolic ca într-un tricolor al 
faptei şi au ridicat în îngheţata Suedie o bisericuţă 
de lemn, frumos mirositoare, cu icoane pictate în 
culori calde (realizate de Camelia Munteanu), cu 
ambianţă umană şi liturgică deosebită. Frumos 
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Bishop’s part, who melted prejudices and shook the 
walls of mistrust. This is the fate of Romanians which 
have left their country, seeking a better place under 
the sun: to forever have to reaffirm their good inten-
tions, to work more than others, to be a step ahead 
of everyone just in order to be on an equal standing 
with others… You might call this a paradox, but it is a 
paradox of integrating into a new world, of the effort 
of surpassing your own self. However, the greatest 
paradox is this: what the Romanian state scatters 
around Europe, the Church gathers up. All that crea-
tive human energy which Romanian politicians have 
cast out into the whole world – through indifference, 
incompetence, greed and meanness – the Church of 
Christ has gathered and restored under its protective 
veil! The country scatters them – the Church gathers 
them. The state dissolves and scatters – the priests, 
like Romanian shepherd dogs, gather the lost sheep. 
Politics divides, Christ restores communion. This is 
exactly what I have experienced in Sölvesborg, at 
the consecration of the church, and the words of the 
Bishop’s sermon strengthened my conviction that 

dar făcut Nordului, remarcabilă realizare a 
ctitorilor şi purtătorilor de grijă, tenace lucrare a 
Episcopului care dezgheaţă prejudecăţile şi clatină 
zidurile neîncrederii. Asta e condiţia românului 
care şi-a părăsit ţara, în căutarea unui loc mai bun 
sub soarele prosperităţii: aceea de a confirma 
permanent bunele sale intenţii, de a lucra mai 
mult ca alţii, de a fi cu un pas înaintea tuturor doar 
pentru a le fi egal… Un paradox, ai zice, dar e un 
paradox al integrării într-o altă lume, al efortului 
de a-ţi depăşi propria condiţie. Paradoxul cel mare 
însă acesta este: ceea ce statul român împrăştie 
pe drumurile Europei, Biserica adună. Toată acea 
energie umană creatoare pe care o alungă în 
lumea largă politicienii români – prin nepăsare, 
nepricepere, lăcomie sau rea intenţie – o adună şi o 
restaurează Biserica lui Hristos sub acoperământul 
ei! Țara îi risipeşte, Biserica îi adună. Statul dizolvă 
şi împrăştie, preoţii – ca nişte câini ciobăneşti 
ai românismului – adună oile risipite. Politica 
dezbină, Hristos reface comuniunea. Exact asta am 
simţit la Sölvesborg, cu ocazia târnosirii bisericii,  

Punerea pie-
trei de temelie 
a bisericii din 
Sölvesborg, 
12 septem-
brie 2010 │ 
The setting of 
the foundati-
on stone for 
the church, 
12th Septem-
ber 2010
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the altar is the only place where Romanians want 
to be together. Under the protection of the Saints, 
under the gaze of the Mother of God (the Bishop’s 
sermon also contained a beautiful parable), where 
the breath of sanctifying grace is felt, men become 
men once again, and our fellow country men seem 
to be born again. On the other hand, the beauti-
ful national dress, the national flag and all the 
other signs of our national identity were present 
(even the tasty traditional ‘sarmale’). The parish 
priest Alin-Ioan Popa was elevated to the rank of 
Stavrophore Oikonomos for his efforts, and father 
Gheorghe Brădăţean, the president of the Associa-
tion of Forest Owners from Fălticeni, received the 
diocesan distinction of the “Northern Cross”. What 
an interesting man, this Moldavian priest, with the 
narrative style of Ion Creangă, complemented by 
theology and pastoral tact. The choir of the Scan-
dinavian diocese beautifully rounded up the ambi-
ence of this unforgettable day, which confirmed 
that each of the persons present made a decisive 
contribution to the community’s liturgical and 
cultural life.

iar cuvintele de la predică ale P.S. Macarie mi-au 
întărit convingerea că altarul este singurul loc 
unde românii vor să stea laolaltă. Sub ocrotirea 
sfinţilor, sub privirile Maicii Domnului (Episcopul a 
relatat, în predică, o frumoasă poveste şi o pildă, 
totodată), în adierea harului sfinţitor oamenii 
devin oameni, iar românii noştri parcă învie. De 
altfel, frumosul port popular, tricolorul şi toate 
celelalte semne de recunoaştere a identităţii au 
fost prezente (inclusiv nelipsitele sarmale de la 
agapa frăţească). Preotul paroh Alin-Ioan Popa 
a fost hirotesit iconom stavrofor pentru tot 
efortul depus, iar părintele Gheorghe Brădăţean, 
preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri 
din Protopopiatul Fălticeni, a primit distincţia 
eparhială „Crucea Nordului” pentru preoţi. 
Interesant acest preot moldovean, cu o abordare 
narativă în stilul lui Ion Creangă, dublată de 
teologie şi tact pastoral. Corul eparhiei scandinave 
a completat fericit ambianţa acelei zile de neuitat, 
în care s-a adeverit că fiecare dintre cei prezenţi a 
avut o contribuţie decisivă la bunul mers liturgic şi 
cultic al comunităţii de acolo.
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La Jönköping am văzut o biserică-bijuterie!
Macarie Episcopul m-a îndemnat să văd şi alte 
faţete ale Ortodoxiei boreale, aşa că imediat 
după agapa comunitară am luat drumul oraşului 
Jönköping (se citeşte Ionşoping), alături de părintele 
Ovidiu-Theodor Băncilă, care este şi purtătorul de 
cuvânt al eparhiei. Preotul acesta are o poveste 
foarte frumoasă şi palpitantă, „debarcând” acum 
câţiva ani în Suedia cu familia, pe o iarnă adevărată 
de minus 25 de grade, în plin necunoscut, doar 
cu obiectele liturgice ale viitorului altar ortodox 
în bagaje. Aşa se face că a nimerit – providenţial! 
– într-o comunitate de români bănăţeni, dintre 
care mulţi provenind din… Banatul sârbesc (eu 
însumi am fost dat în grija lui Petrică, un român 
din Vîrşeţ, Serbia). Părintele însuşi are legături 
puternice cu Reşiţa, dar şi cu Bucureştiul, şi cu 
Constanţa… Este foarte bucuros că păstoreşte 
această comunitate, este mândru că se integrează 
în viaţa socială şi culturală a locului, mai ales că 
Jönköping are o intensă viaţă universitară, animată 
de tineretul studios (11.000 de studenţi), de aici 
fiind şi Agnetha Falstkog, blonda din faimosul grup 
Abba. Oraşul este foarte frumos, situat pe malul 
unui lac enorm (Vattern, al doilea ca mărime din 
Suedia), iar tot acolo funcţionează şi binecunoscuta 
firmă Husqvarna. În rest, cer apăsător, plumburiu, 
oameni amabili, restaurante scumpe…
Biserica românilor este o bijuterie! Cumpărată cu 
bani din donaţii făcute de această comunitate mică, 
dar inimoasă, biserica a avut alţi proprietari cultici în 
trecut, dovadă şi forma ei tipic protestantă. Încon-
jurat de un fost cimitir pentru copiii care au murit 
de o epidemie în perioada interbelică, aşezământul 
este pur şi simplu fermecător, iar transformarea lui 
într-unul ortodox a presupus totuşi un efort minimal. 
Biserica aşteaptă să fie târnosită, acest lucru putân-
du-se face oricând, cel mai probabil primăvara viitoa-
re, înainte de Marele Post. Printre membrii comunită-
ţii se numără şi o cântăreaţă de muzică populară din 
Maramureş (care a venit la slujbă în frumosul port de 
Rozavlea), oameni de toată mâna, de toate profesii-
le şi vârstele. Îi leagă credinţa şi… muzica, aici făcân-
du-se auzite cele mai frumoase pricesne bănăţeneşti, 
acea muzică tânguită care-ţi merge direct la suflet! La 
biserică, duminica, vin între 30 şi 50 de credincioşi de 
pe întreaga rază a localităţii, dar şi de la distanţe mari. 
Şi acestea în Suedia chiar sunt mari…

In Jönköping I saw a jewel of a church!
Bishop Macarie encouraged me to look also at other 
facets of Northern Orthodoxy, so immediately after 
the common meal I set out to Jönköping, together with 
father Ovidiu-Theodor Băncilă, who is also the spokes-
man of the diocese. This priest has a very beautiful and 
exciting story, having “landed” in Sweden several years 
ago together with his family, during a real winter with 
-25°C (-13°F) frost, without knowing anybody there, 
and carrying with him only the liturgical objects for the 
future Orthodox altar. Providentially, he found himself 
in the middle of a Romanian community, most of whom 
were originally from the Serbian Banat region (I person-
ally was entrusted to the care of a Romanian man called 
Petrică, from Vîrşeţ, Serbia). The priest himself has 
strong connections with Reşiţa, but also with Bucha-
rest, and Constanţa… He is very happy to take care of 
the flock entrusted to him, and is especially proud of 
having been able to become integrated into the local 
social and cultural life, especially since Jönköping has 
a vibrant academic life, hosting 11.000 students, and 
is also the birth place of Agnetha Fältskog, the blonde 
singer of the famous Abba band. The city was extremely 
beautiful, situated on the shore of an enormous lake 
(Vattern, the second largest lake in Sweden), and home 
of the famous Husqvarna Company. People were kind 
and polite, restaurants were expensive and the sky was 
oppressively dark and cloudy…
The church of the Romanian community was like 
a jewel! It was bought with the money donated by 
this small, but loving community, and has previously 
belonged to a protestant denomination. It is a charm-
ing place of worship, surrounded by a cemetery for the 
children which died from an epidemic between the two 
world wars, and its conversion into an Orthodox church 
has required minimal efforts. The Church is ready to 
be consecrated, and most likely this will happen next 
spring, before Lent. The community includes a folk 
music singer from the Maramureş region (which came 
to the liturgy wearing the beautiful national dress of the 
Rozavlea area) as well as other people of varied social 
standing, professions and ages. They are united by 
their faith and… by music, their church resounding with 
the most beautiful songs of Banat, those melodious 
laments which go straight to your heart! The Sunday 
liturgy is attended by around 30 to 50 people, some 
coming from the local area, but also from further away 
– and in Sweden this means really far away…
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I had the chance to meet here the young Drăgan 
family, which has been living in Sweden for five years. 
Constantin was a journalist in Romania (Realitatea TV, 
RFI, etc.) and is now teaching French in a local school 
(though he still makes press coverages; he has recent-
ly traveled to Budapest, to make a footage about the 
refugees from the Middle East). His wife is a dentist, 
and they have a pair of twins. They have integrated 
wonderfully in the Swedish society, without loos-
ing their personal touch and their identity (nor their 
sense of humor), and they have no regrets for their 
decision, especially since the church provides them 
with a breath of fresh air, which ensures that things 
are functioning well on the spiritual level.

The place where it rains 300 days a year
The Drăgan family drove me to Borås, where I was 
going to meet father Alin-Silviu Iosif. The encounter 
was a very pleasant surprise, as the young priest was a 
warm, friendly and open man. He serves together with 
the Greek community in a church tastefully improvised 
in the basement of a local kindergarten. This warm 
underground ark of salvation welcomed us on the day 
of the Holy Cross (14th of September). Three Greek 
ladies and a handful of Romanian faithful took part in 

Aici am avut ocazia să cunosc tânăra familie 
Drăgan, stabilită de vreo cinci ani în Suedia. 
Constantin este un fost ziarist din România (Reali-
tatea TV, RFI etc.), actualmente profesor de fran-
ceză la o şcoală de aici (dar încă asigură diferite 
corespondenţe de presă; recent a fost la Buda-
pesta, pentru a face un reportaj despre refugi-
aţii din Orient), cu soţia medic stomatolog şi cu 
doi copii gemeni. Integraţi de minune, fără a-şi 
pierde amprenta personală şi comunitară (şi nici 
umorul), cei doi braşoveni nu regretă pasul făcut, 
cu atât mai mult cu cât biserica le asigură acea 
gură de oxigen identitară care este garanţia bunu-
lui mers al lucrurilor în plan sufletesc.

Locul unde plouă 300 de zile pe an
Familia Drăgan m-a condus la Borås (se citeşte 
Buros), acolo unde trebuia să-l cunosc pe părin-
tele Alin-Silviu Iosif. Şi aici am avut parte de o 
surpriză extrem de plăcută, tânărul paroh fiind un 
om cald, prietenos şi deschis. Slujeşte în frăţietate 
cu grecii într-o biserică improvizată cu mult bun 
gust la demisolul unei grădiniţe. Caldă, această 
arcă subterană a salvării ne-a primit cu ospitali-
tate chiar de ziua Sfintei Cruci (14 septembrie).  

Noua biseri-
ca a Parohiei 
O r t o d o x e 
Române din 
J ö n k ö p i n g 
│ The new 
church of the 
Romanian Or-
thodox Parish 
in Jönköping 
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the Liturgy that Monday. The singing was done by a 
music teacher coming from the Serbian Banat which 
was extremely grieved when she made mistakes – in 
fact we never managed to notice any mistakes, as she 
was singing extremely well. The morning was animat-
ed by Andrei, the three-year old son of the Iosif family, 
who will soon have a new-born brother. The life of this 
young priest is also interesting… Initially, although he 
had studied Theology, for a long time he abandoned 
the thought of joining the ministry. So he left to Sweden 
to paint cars, more precisely to work as a technician 
responsible for preparing the paints. But last year, after 
a conversation with Bishop Macarie, he was convinced 
not to abandon his vocation for priesthood, and to 
return to his initial path. Something extremely impor-
tant and mysterious was rekindled in the young man’s 
soul, and from that moment onwards he received this 
thought with great enthusiasm. He was ordained to 
the priesthood in the same town in which he lived 
and worked, in Borås. Now his life runs between 
the altar and the car workshop, his regret being that 
of not having a proper church for the Romanian 
community, and thus having to serve the liturgy on 
Saturdays. But as he has only just embarked upon this 
journey, with fresh energy, we are certain that he will 
find, together with the local Romanian community, 
the way towards their most precious dream: that of 
having a little church of their own.
Father Alin showed me around the Swedish town in 
which it rains for almost 300 days a year, but which was 
now attempting a little kindness in terms of weather, 
with some sunny spells.  The streets were full of people, 
dark-skinned immigrants talking loudly and smoking, 
blond children overflowing with energy (although they 
only eat sweets at the weekend!) and happy elderly 
people. We felt very far away from Romania… Sudden-
ly, we felt a little closer, during lunch, when the wife of 
the priest revealed her “secret weapon”: an authentic 
Romanian sausage from Banat region. It so happens 
that Romania seems to come alive wherever we are, 
and whatever we do. Something above our will, above 
all reason, and independent of the particular context 
reminds us – sometimes painfully, sometimes joyfully 
– that we have a country, and that our country doesn’t 
have us any more…
For me, this is what I understood from the “Swedish 
lesson”: Romania is a state of spirit, a spiritual state, and 
those who finally accept this live peacefully, wherever 

Trei grecoaice şi o mână de români au participat 
în acea dimineaţă de luni la Liturghie. Cântarea a 
asigurat-o o profesoară de muzică, originară din 
Banatul sârbesc, care se necăjea foarte tare când 
greşea; de fapt, noi nici nu sesizam greşelile – 
cânta chiar foarte bine –, însă acribia interpretării 
nu-i dădea linişte femeii. „Sufletul” acelei dimineţi 
a fost Andrei, copilul de trei anişori al familiei Iosif, 
care se va rotunji cât de curând cu un nou-născut. 
Şi viaţa acestui tânăr preot, de loc din Arad, este 
una interesantă… Iniţial, deşi făcuse Facultatea de 
Teologie, nu s-a mai gândit multă vreme să devi-
nă slujitor al altarului. Şi aşa se face că a plecat 
la lucru în Suedia, având o meserie foarte clară, 
complet diferită de chemarea preoţiei: vopsitor 
auto. Mai exact, tehnicianul care prepară culorile. 
Însă anul trecut, după o convorbire cu Episcopul 
Macarie, acesta l-a convins să nu-şi uite desti-
nul sacerdotal şi să revină pe drumul iniţial, cel 
al preoţiei. Ceva extrem de important şi tainic 
s-a redeşteptat în sufletul tânărului, şi din acel 
moment a primit gândul respectiv cu mare entuzi-
asm. A fost hirotonit preot exact în oraşul în care 
şi muncea şi locuia: Borås. Acum viaţa lui se desfă-
şoară între atelierul auto şi altar, cu regretul de 
a nu avea o biserică proprie, numai a românilor, 
din acest motiv trebuind să slujească sâmbăta. 
Dar fiind la început de drum, cu energiile intacte, 
suntem siguri că va găsi, alături de comunitatea 
de români de aici, calea spre visul lor cel mai de 
preţ: o bisericuţă românească numai a lor!
Părintele m-a purtat prin orăşelul suedez în 
care plouă aproape 300 de zile pe an, dar care 
acum mima o bizară bunăvoinţă meteo, cu ceva 
soare. Lumea se plimba pe străzi ziua în amiaza 
mare, emigranţii închişi la culoare vorbeau tare şi 
fumau, copiii blonzi ai vikingilor aveau o energie 
debordantă (deşi mănâncă dulciuri doar în week-
end!), bătrânii erau veseli, iar România părea aşa 
de departe… Ea s-a mai apropiat puţin de noi în 
timpul mesei, când doamna preoteasă – gazdă 
desăvârşită – a scos „arma secretă”: un cârnat 
bănăţean adevărat! Şi nu ştiu cum se face că 
România noastră prinde gust şi viaţă oriunde am 
fi, orice am face. Ceva mai presus de voinţa noas-
tră, de raţiune şi de context ne aminteşte – când 
dureros, când vesel – că avem o ţară şi că, totuşi, 
ea nu ne mai are pe noi…
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they might be. To be more precise, if you are Roma-
nian, and you behave normally, maintaining your own 
identity, the trauma of being far from home is reduced 
– on the personal, spiritual level. As for the priests in 
the diaspora – well… that is where the true priest-
hood can be found, the real self-sacrifice! Missionary 
work among people who have come for work, not for 
patronal feasts is a difficult task. As a priest, it requires 
for you have to cover huge distances for each soul in 
your parish, when you have and when you don’t have 
the time, to always live amongst foreigners looking for 
your own people and to humble yourself through the 
circumstances which you encounter. You take however 
comfort in the thought that you are somehow working 
to establish the Kingdom of Heaven within the earthly 
kingdom of Sweden, that you are planting the seed of 
faith in the cold human soil of the North, and that you 
are bringing the Bread of Life to those who have left to 
seek their daily bread.

Pentru mine, „lecţia suedeză” arată astfel: Româ-
nia e o stare de spirit, o stare sufletească, iar 
cei care acceptă finalmente asta trăiesc liniştiţi, 
oriunde s-ar afla. Mai precis, dacă eşti român şi te 
comporţi firesc, purtându-ţi identitatea cu natu-
raleţe, traumele depărtării de casă sunt atenua-
te. Asta în plan personal, sufletesc. Iar ca preot în 
diaspora, ei bine, acolo poate fi întâlnită adevă-
rata preoţie, adevărata jertfă! Să alergi distan-
ţe colosale pentru fiecare suflet, cu timp şi fără 
timp, să stai tot timpul printre străini căutându-i 
pe ai tăi, să te smereşti fără să-ţi vină, ci doar prin 
natura împrejurărilor, să faci misiune reală printre 
oameni veniţi la lucru şi nu la hram este deosebit 
de dificil. Te mângâie însă gândul că refaci, cumva, 
Împărăţia Cerurilor în regatul pământesc al Suedi-
ei, că însămânţezi căldura credinţei în solul uman 
rece al Nordului, că dai pâinea Vieţii celor plecaţi 
în căutarea pâinii celei de toate zilele.
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Silviu-Andrei Vlădăreanu Silviu-Andrei Vlădăreanu

O primă mănăstire 
românească în Danemarca 
The First Romanian Monastery in Denmark 

When, on the 23rd of October 2015, at the invita-
tion of His Grace Father Macarie Drăgoi, our bishop 
in Northern Europe, we reached the town of Ikast 
in the heart of Denmark in order to attend the 
consecration of the chapel of the recently estab-
lished monastery dedicated to Saint Macarius the 
Roman and Saint John James of Neamţ, I did not 
expect to find here a genuine Athonite cell. 
The Athonite cell represents, in my opinion, the 
most beautiful monastic form of expression.  A cell 
is actually a small monastery, a little house with a 
chapel, library, rooms for the monks and pilgrims, 
refectory and kitchen. Just like in Ikast. 
However, it is not the architecture on its own that 
defines a cell, but the spirit that one encounters 
there. I noticed that upon entering such a cell, intru-
sive thoughts and worries seem not to manage to 
cross the threshold together with you.  If you close 

Atunci când, în 23 octombrie 2015, la invitaţia 
Preasfinţitului Părinte Macarie Drăgoi, episcopul 
nostru din Europa de Nord, am ajuns în orăşelul 
Ikast din inima Danemarcei pentru a participa la 
târnosirea paraclisului recent-înfiinţatei mănăstiri 
cu hramul Sfinţilor Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan 
Iacob de la Neamţ, nu mă aşteptam ca aici să găsesc 
o veritabilă chilie athonită.
O chilie din Sfântul Munte constituie, după mine, 
forma cea mai frumoasă de manifestare a monahis-
mului. Chilia este de fapt mică mănăstire, o căsuţă 
cu un paraclis, bibliotecă, camere pentru obşte şi 
pelerini, trapeză şi bucătărie. Întocmai ca la Ikast.
Dar nu arhitectura în sine defineşte o chilie, ci duhul 
pe care îl regăseşti acolo. Am observat că, atunci când 
intri într-o asemenea chilie, gândurile sâcâitoare şi 
grijile parcă nu-i pot trece pragul odată cu tine. Dacă 
închizi uşa în urma ta, simţi dintr-odată linişte. Iar 
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the door behind you, you suddenly feel quietness.  
And that quietness is not the absence of noise but 
the cessation of the scattering of the mind.  Despite 
over two hundred pilgrims that arrived at Ikast on 
the morning of the consecration from all the Scan-
dinavian countries, I found there the same spirit of 
peace and spiritual quietness. 
The establishment of the Orthodox monastery at 
Ikast was the initiative of His Grace Bishop Macarie 
who purchased a house in the town center.  It can 
be seen however that His Grace loved this thought 
so much that he became the principal founder of 
the establishment. And, as the old custom goes, 
the founder did not only cover the building expens-
es, but he also put his soul and all his energy in 
order to find and hire the best craftsmen to adorn 
the dwelling. This is how the iconographer Gabriel 
Toma Chituc and the sculptor Mihai Nicolae came 
to Denmark.  To their work were added the oil 
lamps and the tabernacle fashioned by Ovidiu Simi-
onescu and the embroideries of Mrs. Carmen Paiu. 

liniştea aceea nu este lipsa zgomotului, ci încetarea 
împrăştierii minţii. În ciuda celor peste două sute de 
pelerini sosiţi în dimineaţa târnosirii din toate ţările 
scandinave, am regăsit la Ikast acelaşi duh de pace şi 
linişte duhovnicească.
Înfiinţarea mănăstirii ortdoxe de la Ikast a fost 
iniţiativa Preasfinţitului Părinte Macarie care a 
achiziţionat o casă din centrul localităţii. Se vede însă 
că Preasfinţitul a îndrăgit atât de mult acest gând 
încât a devenit şi principalul ctitor al aşezământului. 
Şi, precum se obişnuia odinioară, ctitorul nu s-a 
rezumat doar la a acoperi cheltuielile, ci şi-a pus 
sufletul său acolo şi toată energia sa ca să găsească şi 
să tocmească cei mai buni meşteri pentru a împodobi 
lăcaşul. Aşa au ajuns în Danemarca iconarul Gabriel 
Toma Chituc şi sculptorul Mihai Nicolae. Muncii lor 
s-au adăugat candelele şi chivotul lucrate de Ovidiu 
Simionescu şi broderiile doamnei Carmen Paiu.
Rezultatul a fost pe măsură. Micuţa mănăstire de la 
Ikast este încântătoare. Cu excepţia a două mici fresce 
exterioare şi a uşii sculptate în lemn, pe afară clădirea 
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The result was commensurable. The little monas-
tery in Ikast is delightful. Except for two small exte-
rior frescoes and the carved wooden doors, the 
outside of the building remained unchanged and 
the cold, austere and strict geometric architecture 
specific to the Northern countries does not betray 
in any way the warmth and the beauty of the inte-
rior. This is the surprise. I read it on the faces of 
the Romanians who came to the service, and more 
clearly on the faces of the locals who came, curious 
and in amazement to see what is happening. 
Inside, the house had been minutely refashioned. I 
found there a happy blending between the simplic-
ity of the rural aesthetics and the soberness and 
majesty of the byzantine style. As expected, the 
most substantial artistic effort had gone into the 
chapel adornment. Everything had been carefully 
planned, so that the icons, the woodwork and the 
fabric ornaments would not compete, but rather 
complement each other in a happy harmony. 
The icon representing the two patron saints of the 
monastery, Venerable Macarius the Roman and 
Saint John James of Neamţ, was made   by Vasile 
Popescu and brought to Ikast on the 19th of Octo-
ber 2014, the opening day for the monastery. In 
it Saint John James of Neamţ holds in his hand a 
scroll with an advice taken from one of his poems: 
“Wandering brothers of my country, scattered 
amongst foreigners, do not forget your purpose as 
Romanians and as Christians!” 
However, what made me rejoice about Ikast was 
mainly the fact that I found there something 
made as for God.  A splendid splash of color in this 
remote corner of Europe, a drop of grace in a soci-
ety too estranged, it seems, from Christ, a sacrifice 
which confirms the saying “where your treasure 
is, there your heart will be also” (Mathew 6, 21). 

a rămas nemodificată şi arhitectura rece, austeră şi 
strict geometrică specifică ţărilor nordice nu trădea-
ză nicicum căldura şi frumuseţea interiorului. Aceas-
ta este surpriza. Am citit-o pe chipurile românilor 
veniţi la slujbă, dar mai ales pe chipurile localnicilor 
care au venit, curioşi şi uimiţi să vadă ce se întâmplă.
În interior, aşadar, casa a fost minuţios refăcută 
până la detalii. Am regăsit acolo o fericită împleti-
re a simplităţii şi bunului simţ al artei ţărăneşti cu 
maiestuozitatea şi greutatea artei bizantine. Cum 
era şi firesc, efortul artistic major l-a reprezentat 
paraclisul. Totul a fost gândit cu grijă, aşa încât icoa-
nele, lemnăria, ţesăturile să nu se concureze, ci să se 
completeze într-o fericită armonie.
În icoana care îi reprezintă pe cei doi sfinţi ocro-
titori ai mănăstirii, Cuvioşii Macarie Romanul şi 
Ioan Iacob de la Neamţ, icoană realizată de Vasile 
Lefter adusă la Ikast la deschiderea mănăstirii în 19 
octombrie 2014, Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ 
ţine în mână îndemnul dintr-un poem al său: „Fraţi 
pribegi ai ţării mele risipiţi printre străini, nu uitaţi 
menirea voastră de români şi de creştini!”.
Ceea ce m-a bucurat însă cel mai mult la Ikast a fost 
că am găsit aici ceva făcut ca pentru Dumnezeu. O 
splendidă pată de culoare în acest colţ îndepărtat al 
Europei, un strop de har într-o societate prea depărtată, 
parcă, de Hristos, o jertfă care confirmă că „unde este 
comoara ta, acolo este şi inima ta” (Matei 6, 21).















Icoana făcătoare de minuni a Sfinţilor ocrotitori şi rugători păstrată în paraclisul mănăstirii ortodoxe din Ikast, Danemarca │ The miracle-working 
icon of the patron Saints kept in the chapel of the Romanian Orthodox monastery in Ikast, Denmark



















Agenda
the Agenda



157CandelaNordului

2014

IANUARIE 
Miercuri, 1 ianuarie 2014 - Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului, Sfântul Vasile cel Mare
Săvârşeşte Privegherea şi Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Alba Iulia. 
Sâmbătă, 5 ianuarie 2014 – Ajunul Botezului Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram şi Sfinţirea mare a apei în Parohia Ortodoxă Română Botezul Domnului  
şi Sfinții Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea din oraşul Sønderborg, Danemarca. 
Luni, 6 ianuarie 2014 – Botezul Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Naşterea Maicii Domnului şi Sfinții Cuvioşi Grigo-
rie Decapolitul şi Nicodim de la Tismana din Copenhaga. Conduce procesiunea pe ţărmul Mării Baltice din 
apropierea bisericii unde săvârşeşte sfinţirea mare a apei şi aruncă Crucea, fiind ridicată din apa mării de 
patru tineri voluntari.
Marți, 7 ianuarie 2014 – Sfântul Proroc Ioan Botezătorul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica românească Sfânta Treime, Adormirea Maicii Domnului şi 
Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Stockholm-Bredäng. Binecuvântează câteva case cu Aghiasma Mare.
Vineri, 10 ianuarie 2014 – Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeştii Bacăului, Ocrotitorul Centrului de 
pelerinaj al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Apostol Andrei şi Sfinții Voievozi Români de la Centrul epar-
hial din Stockholm. Hiroteseşte câţiva preoţi din eparhie întru iconomi stavrofori.
Duminică, 12 ianuarie 2014 – Sfânta Muceniță Tatiana de la Craiova
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Parohia Ortodoxă Română Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea 
de Argeş, Tatiana de la Craiova şi Suniva din Bergen în oraşul Bergen, Norvegia. Împarte mai multe daruri 
numeroşilor copii din parohie.
Duminică, 19 ianuarie 2014 – Sfântul Cuvios Macarie cel Mare
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Înălțarea Sfintei Cruci din Dublin, Irlanda. Botează prun-
cul Luca-Dominic şi se întâlneşte cu numeroşii săi consăteni. Vizitează Centrul românesc misionar-pastoral 
Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Dublin.
Duminică, 26 ianuarie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Apostol Andrei şi Sfinții Voievozi Români de la Centrul 
eparhial din Stockholm. 

Itinerarul pastoral-misionar al 
Preasfinţitului Părinte Episcop 
Macarie al Europei de Nord
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Joi, 30 ianuarie 2014 – Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească din Oslo, Norvegia.

FEBRUARIE
Sâmbătă, 1 februarie 2014 
În biserica Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm botează prunca 
Anastasia-Sara. Se întâlneşte la Oslo cu Excelenţa Sa dl. Daniel Ioniţă, Ambasadorul României în Regatul 
Norvegiei.
Duminică, 2 februarie 2014 – Întâmpinarea Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Învierea Domnului şi Sfinții Mucenici Ioan Valahul 
şi Halvard Norvegianul din Oslo. Îl hiroteseşte pe părintele paroh Marius Alin Țeican întru iconom stavrofor 
şi îi botează a doua sa fetiţă, Andreea.
Sâmbătă, 8 februarie 2014 
Vizitează mai mulţi bolnavi în satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud.
Duminică, 9 februarie 2014 
Împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu al Sălajului săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala 
veche Adormirea Maicii Domnului din Zalău. Rosteşte cuvântul de învăţătură.
Miercuri-joi, 12-13 februarie 2014
Participă la Bucureşti la lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti şi ale Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române. Înregistrează mai multe emisiuni la Radio Trinitas şi Televiziunea Trinitas ale Patriarhiei 
Române.
Vineri, 14 februarie 2014 
Vizitează la Lunca-Vânători Neamţ pe fostul său dascăl şi duhovnic de la Seminarul Teologic din Suceava, 
preotul Constantin C. Cojocaru, aflat pe patul de suferinţă.
Duminică, 16 februarie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Neamţ. Vizitează Schitul Pocrov, închinându-se la 
moaştele Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledinul Bistriţei. În biserica parohială din Lunca-Vânători Neamţ, 
săvârşeşte Trisaghionul şi rosteşte un cuvânt de omagiere lângă catafalcul cu trupul neînsufleţit al părinte-
lui profesor Constantin C. Cojocaru.
Duminică, 16 februarie 2014 
Vizitează Mănăstirea Sihăstria oprindu-se în rugăciune şi reculegere la mormintele Părinţilor Duhovnici 
Cleopa şi Paisie. 
Miercuri, 19 februarie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru Emanoil Gojdu şi alţi ctitori în biserica românească Sfântul 
Ioan Botezătorul din Budapesta.
Vineri, 21 februarie 2014 
Vizitează câţiva bolnavi imobilizaţi la pat în Stockholm: prezbitera Alexandra Poşircă, Constantin Simionescu  
şi Oltea Saghin. 
Sâmbăta morților ‒ Moşii de iarnă, 22 februarie 2014
În biserica românească din Stockholm-Bredäng, săvârşeşte Slujba de pomenire pentru cei adormiţi.
Duminică, 23 februarie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. 
În biserica românească din Stockholm-Bredäng, îl botează pe suedezul Mikael Lundel (60 de ani).
Luni, 24 februarie 2014 
Primeşte la Reşedinţa episcopală pe Protosinghelul Casian, stareţul Mănăstirii Râşca Transilvană şi pe 
pastorii luterani suedezi Krister Stenberg şi Haakan Sandvik. 
Marți, 25 februarie 2014 
Vizitează la Spitalul Jakobserg din Stockholm pe credincioasa Ileana Eftimie. 
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MARTIE
Sâmbătă, 2 martie 2014 
Se întâlneşte la Oslo cu Excelenţa Sa Daniel Ioniţă, Ambasadorul României în Regatul Norvegiei.
Duminică, 2 martie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi botează pruncul David-Ştefan, în Parohia Ortodoxă Română Învierea Domnului  
şi Sfinții Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo.
Duminică, 9 martie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Apostol Andrei şi Sfinții Voievozi Români de la Centrul 
eparhial din Stockholm. 
Vineri, 14 martie 2014 
Vizitează comunitatea românească din oraşul Tromsø, Norvegia.
Sâmbătă, 15 martie 2014 
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu şi spovedeşte credincioşii în Parohia Ortodoxă Română Învierea Domnului  
şi Sfinții Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo.
Duminica a II-a din Postul Mare, 16 martie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi botează pruncul David-Ştefan, în Parohia Ortodoxă Română Învierea Domnului  
şi Sfinții Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo.
Sâmbătă, 22 martie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi pomenirea morţilor în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din 
Haugesund, Norvegia. Seara, slujeşte Taina Sfântului Maslu şi spovedeşte preoţii şi credincioşii în Parohia Ortodoxă 
Română Buna Vestire şi Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica şi Swithun de Winchester din oraşul Stavanger, Norvegia. 
Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, 23 martie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Buna Vestire şi Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica 
şi Swithun de Winchester din oraşul Stavanger, Norvegia. Sfinţeşte noua cruce pictată de la altarul bisercii. 
Marți, 25 martie 2014 – Praznicul Bunei Vestiri
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Parohia Ortodoxă Română Buna Vestire şi Sfinții Ierarhi Calinic de 
la Cernica şi Swithun de Winchester din oraşul Stavanger, Norvegia. 
Sâmbătă, 29 martie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon ‒ Nou, Paraclis Patriarhal din 
Bucureşti. Hirotoneşte întru diacon pe ipodiaconul Valeriu-Dumitru Chiorbeja. Este primit în audienţă de 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României.
Duminica a IV-a din Postul Mare, 30 martie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală din Bucureşti. Hirotoneşte întru preot pe diaconul 
Valeriu-Dumitru Chiorbeja pe seama credincioşilor Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Cuvios Macarie cel 
Mare din Haugesund, Norvegia.

APRILIE
Joi, 3 aprilie 2014
Primeşte la Paraclisul de la reşedinţa episcopală din Stockholm un grup de pelerini din Parohia Ortodoxă 
Română Pogorârea Sfântului Duh şi Sfinții Ierarhi Varlaam, Dosoftei şi Teodosie de la Brazi, Mitropoliții 
Moldovei din oraşul Göteborg, Suedia. 
Vineri, 4 aprilie 2014
Săvârşeşte Denia Acatistului Bunei Vestiri în Parohia Ortodoxă Română Sfintele Mucenițe Filofteia de la 
Curtea de Argeş, Tatiana de la Craiova şi Suniva din Bergen în oraşul Bergen, Norvegia. Împarte mai multe 
daruri numeroşilor copii din parohie.
Sâmbătă, 5 aprilie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Slujba obştească de pomenire a morţilor în Parohia Ortodoxă Română 
Înălțarea Domnului din Førde, Norvegia. Seara, slujeşte Taina Sfântului Maslu şi spovedeşte preoţii şi 
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credincioşii în Parohia Ortodoxă Română Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeş, Tatiana de la 
Craiova şi Suniva din Bergen, Norvegia. 
Duminica a V-a din Postul Mare, 6 aprilie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeş, 
Tatiana de la Craiova şi Suniva în oraşul Bergen, Norvegia. Împarte mai multe daruri credincioşilor şi copi-
iilor din parohie.
Luni-miercuri, 7-9 aprilie 2014
La Centrul mitropolitan din Limours, Franţa, participă la slujirile liturgice şi la lucrările Sinoadelor Mitropo-
liei Europei Occidentale şi Meridionale şi Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.
Vineri, 11 aprilie 2014 – Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica
Săvârşeşte Liturghia Darurilor înainte sfinţite în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Gheor-
ghe din Stockholm. 
Sâmbăta Dreptului Lazăr, 12 aprilie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi slujba obştească de pomenire a morţilor în oraşul suedez Linköping. 
Duminica Floriilor, 13 aprilie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Adormirea Maicii Domnului din cartierul Bredäng din 
Stockholm. Săvârşeşte Sfeştania în noile locuinţe ale unor enoriaşi români din Stockholm.
Duminică-miercuri, 14-16 aprilie 2014
La Paraclisul Centrului eparhial din Stockholm, săvârşeşte Deniile şi susţine catehezele biblice.
Joia Mare, 17 aprilie 2014
La Paraclisul Centrului eparhial din Stockholm, săvârşeşte Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu 
Vecernia. Seara săvârşeşte Denia celor 12 Evanghelii în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe din Stockholm. 
Vinerea Mare, 18 aprilie 2014
La Paraclisul Centrului eparhial din Stockholm, săvârşeşte Ceasurile Împărăteşti. Seara săvârşeşte Denia 
Prohodului Domnului în biserica românească din cartierul Bredäng din Stockholm.
Sâmbăta Mare, 19 aprilie 2014
La Paraclisul Centrului eparhial din Stockholm, săvârşeşte Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu 
Vecernia.
Duminică – Sfintele Paşti, 20 aprilie 2014
Săvârşeşte Slujba Învierii şi Liturghia în noua biserică românească din oraşul suedez Jönköping. Săvârşeşte 
Slujba Vecerniei „A Doua Înviere” în biserica Mănăstirii suedeze Sfânta Treime din Bredared.
Lunea Luminată, 21 aprilie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Ortodoxe Române Pogorârea Sfântului Duh şi Sfinții Ierarhi 
Varlaam, Dosoftei şi Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei din oraşul Göteborg, Suedia. Săvârşeşte 
Slujba Aghiasmei mici în casele câtorva români din oraş.
Marțea Luminată, 22 aprilie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie la Paraclisul Centrului eparhial din Stockholm. Participă la agapa pascală de 
la Clubul pensionarilor români din Stockholm, fiind însoţit de tinerii din Grupul coral Credo al Episcopiei 
Europei de Nord.
Miercurea Luminată, 23 aprilie 2014 – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință
Săvârşeşte Liturghia de hram în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din 
Stockholm. 
Joia Luminată, 24 aprilie 2014 
Slujeşte Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, în noua Catedrală episcopală din Drobeta Turnu Severin. 
Vinerea Luminată, 25 aprilie 2014 – Izvorul Tămăduirii
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeş. Împreună cu Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi Muscelului vizitează Mănăstirea Robaia.
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Sâmbăta Luminată, 26 aprilie 2014 
În biserica de lemn a Muzeului satului ‒ Goleşti, de lângă Piteşti, săvârşeşte Taina Botezului pruncului 
Ilie-Nicolae, cel de-al treilea copil al tinerilor piteşteni Andrei şi Anana Postoacă stabiliţi la Stockholm. 
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic vizitează Muzeul satului din Piteşti, bisericile din 
Jupâneşti şi Costeşti precum şi Mănăstirile Nămâieşti şi Negru Vodă din Câmpulung-Muscel.
Duminica Sfântului Apostol Toma, 27 aprilie 2014 
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic, slujeşte în Catedrala din oraşul Mioveni. 
Hirotoneşte întru diacon pe ipodiaconul Ioan-Constantin Ene pentru biserica Sfântul Ioan Botezătorul din 
Piteşti. Vizitează Centrul de cultură I.C. Brătianu şi biserica Schitului Sfântul Ioan Botezătorul ‒ Ştefăneşti, 
Argeş, cu necropola Brătienilor, şi casa memorială Liviu Rebreanu de la Valea Mare. Seara, participă la 
Concertul pascal, oragnizat de Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului la Casa de Cultură din Piteşti. 
Luni, 28 aprilie 2014 
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic vizitează Mănăstirile Corbii de Piatră, Slănic şi 
Aninoasa. După-amiază, la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, este primit în audienţă de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel.
Marți, 29 aprilie 2014 
La Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, participă la întâlnirea ierarhilor din diaspora română cu Preafe-
ricitul Părinte Patriarh Daniel. După-amiază, alături de alţi ierarhi români din diaspora, este decorat la 
Palatul Cotroceni de Preşedintele României, Traian Băsescu. Primeşte Ordinul „Meritul Cultural” ‒ în grad 
de Cavaler, categoria G ‒ „Culte”.

MAI
Joi, 1 mai 2014 
În biserica românească din Bredäng-Stockholm, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Taina Botezului pruncului 
Ştefan-Mihai, primul copil în familia tinerilor Viorel şi Speranţa Bănesaru. După slujbă, s-a stabilit ca para-
clisul din Bredäng, unde se va sluji Liturghia în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficienţe de 
auz, să poarte hramul Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei.
Sâmbătă, 3 mai 2014 
În biserica românească din oraşul norvegian Stavanger, prezidează lucrările Simpozionului „Sfinţii Martiri 
Brâncoveni – Mărturisitori ai credinţei ortodoxe şi promotori ai culturii româneşti” şi susţine comunicarea:  
„Sfântul Constantin Brâncoveanu şi scandinavii”. În biserica luterană Netland din Stavanger, participă şi 
vorbeşte la Concertul pascal susţinut de Corul bărbătesc al bisericii Sfântul Ierarh Nicolae – Alba din Bucureşti.
Duminica Mironosițelor, 4 mai 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti din Stavanger. Conferă distincţia „Crucea Nordu-
lui” Excelenţelor Daniel Ioniţă, Ambasadorul României în Regatul Norvegiei şi Bogdan Tătaru-Cazaban,  
Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi distinsei sale soţii lect. dr Miruna-Irina Tătaru-Cazaban, 
participanţi la lucrările simpozionului de la Stavanger. După-amiază, săvârşeşte Vecernia în biserica noii 
parohii româneşti Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din localitatea norvegiană Haugesund, instalându-l în 
slujirea de paroh pe preotul Valeriu-Dumitru Chiorbeja. Îl botează pe pruncul Alexandru, primul copil în 
familia unor tineri credincioşi din comunitate.
Luni-marți, 5-6 mai 2014 
Vizitează mai mulţi bătrâni şi bolnavi în Stockholm. 
Vineri, 9 mai 2014 – Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae
Săvârşeşte Sfânta Liturghie la Paraclisul Centrului eparhial din Stockholm. Cinsteşte fragmentele din 
moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, păstrate în Paraclisul Episcopal.
Duminică, 11 mai 2014 
Slujeşte Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, cu prilejul resfinţirii bisericii din localitatea Sân Mihai de 
lângă Vârşeţ. Vizitează casele părinteşti ale mai multor familii de români stabiliţi în Suedia.
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Miercuri, 21 mai 2014 – Sfinții Împărați Constantin şi mama sa Elena
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor săvârşeşte Liturghia de 
hram şi rosteşte un cuvânt de învăţătură în biserica din localitatea Slătioara, Protopopiatul Fălticeni. 
Joi, 22 mai 2014 
La Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, este primit în audienţă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
României.
Sâmbătă, 24 mai 2014 
Participă la Slujba Privegherii în Mănăstirea Pângăraţi, jud. Neamţ.
Duminică, 25 mai 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Proroc Ioan Botezătorul ‒ Măriţei din Piatra Neamţ şi îi cunu-
nă pe tinerii Gheorghe-Cristian şi Andreea-Cătălina Popa. Se reculege în Chilia Sfinții Cuvioşi Amfilohie şi 
Simeon de la Pângărați în Poiana Sihaştrilor din apropierea Mănăstirii Pângăraţi.
Miercuri, 28 mai 2014 
Vizitează Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Jackson, Michigan, S.U.A. unde poartă un dialog 
duhovnicesc cu Arhim. Roman Braga. Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Natanael Pop şi cu 
Preasfinţitul Episcop Irineu Duvlea la Mănăstirea Înălțarea Domnului din Clinton, Michigan, S.U.A. unde 
participă la Slujba privegherii.
Joi, 29 mai 2014 – Înălțarea Domnului
Săvârşeşte în sobor de arhierei Liturghia de hram şi rosteşte un cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii 
Înălțarea Domnului din Clinton, Michigan, S.U.A. 
Vizitează Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Detroit şi bisericile româneşti din oraşele Detroit 
şi Troy.
Vineri, 29 mai 2014 
Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Natanael Pop şi vizitează Centrul Vatra Românească din 
Jackson, Michigan, S.U.A. 
Seara, săvârşeşte în sobor de arhierei Taina Maslului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură în biserica Mănăs-
tirii Înălțarea Domnului din Clinton, Michigan.
Sâmbătă, 30 mai 2014 
Săvârşeşte în sobor de arhierei Sfânta Liturghie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii 
Înălțarea Domnului din Clinton, Michigan, S.U.A. Participă la agapa creştină alături de ierarhii, preoţii şi 
credincioşii români dn America şi Canada. 
Seara, vizitează muzeul parohiei româneşti din Cleveland, Ohio, S.U.A., cea mai veche parohie românească  
de pe continentul american. Se întâlneşte cu membrii parohiei cu prilejul aniversării a 110 ani de la 
înfiinţarea acestei parohii.

IUNIE
Duminică, 1 iunie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Adormirea Maicii Domnului din Cleveland, Ohio, S.U.A. 
Conferă părintelui paroh Remus-Viorel Grama distincţia „Crucea Nordului” pentru clerici. Binecuvântează 
copiii de la şcoala duminicală din parohie.
Vizitează Mănăstirea Schimbarea la Față din Ellwood City, Pennsylvania, S.U.A. Săvârşeşte Trisaghionul, în 
cimitirul mănăstirii, la mormântul Maicii Alexandra (Principesa Ileana a României).
Miercuri, 4 iunie 2014 
Vizitează Seminarul Saint Vladimir din New York. Se întâlneşte cu decanul institutului teologic, părintele 
profesor John Behr şi cu alţi membri ai corpului academic. Se închină la altarul bisericii româneşti Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie din Manhattan ‒ New York, fiind întâmpinat de părintele protopop Traian Petrescu.
Săvârşeşte Acatistul Mântuitorului şi susţine o cateheză în biserica românească Sfântul Ierarh Nicolae 
din New York. Vizitează chilia răposatului Arhimandrit Vasile Vasilache, fiind întâmpinat de preotul paroh 
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Marius Daniel Dumitrescu. Săvârşeşte Acatistul Maicii Domnului şi susţine o cateheză în biserica româ-
nească Naşterea Maicii Domnului din Queens ‒ New York. La agapa creştină din sala de întruniri a bisercii 
poartă un dialog cu credincioşii, fiind găzduit de părintele protosinghel Chesarie Bertea.
Vineri, 6 iunie 2014
Săvârşeşte Taina Maslului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Înălțarea Domnului din 
Clinton, Michigan, S.U.A.
Sâmbătă, 7 iunie 2014
Slujeşte în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Împărați Constantin şi Elena din Chicago. Se întâlneşte la Centrul 
eparhial cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Nicolae Condrea. Se închină la altarul bisericii româneşti Sfânta 
Maria din Chicago.
Duminica Rusaliilor, 8 iunie 2014 
Împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Irineu Duvlea slujeşte Sfânta Liturghie cu Vecernia plecării 
genunchilor şi rosteşte cuvântul de învăţătură în biserica românească Naşterea Domnului din Chicago. 
Vizitează şantierul noii biserici româneşti de aici.
Lunea Rusaliilor, 9 iunie 2014 
Participă la slujbă în Mănăstirea Înălțarea Domnului din Clinton, Michigan, S.U.A.
Seara, se închină la altarul bisericii româneşti Sfânta Cuvioasă Parascheva din Phoenix, Arizona, S.U.A., 
fiind întâmpinat şi găzduit de preotul paroh Alin Munteanu.
Marțea Rusaliilor, 10 iunie 2014 
Participă Slujba Privegherii şi Sfânta Liturghie în Mănăstirea Sfântul Cuvios Antonie cel Mare din Florence, 
Arizona, S.U.A. Se întâlneşte cu îmbunătăţitul duhovnic Arhimandritul Efrem Filoteitul.
Miercurea Rusaliilor, 11 iunie 2014 
Se închină la altarul bisericii româneşti Învierea Domnului din Hayward, California, S.U.A., fiind întâmpinat 
şi găzduit de preotul paroh Octavian Mahler.
Seara, se închină la racla cu moaştele Sfântului Ierarh Ioan Maximovici şi participă la Slujba Vecerniei în 
Catedrala rusă din San Francisco, California, S.U.A.
Joia Rusaliilor, 12 iunie 2014 
În Catedrala rusă din San Francisco, săvârşeşte Acatistul Sfântului Ioan Maximovici, în limba română, la 
racla cu moaştele ierarhului, alături de preoţi şi închinători români. Vizitează paraclisul şi casa în care a 
vieţuit Sfântul Ioan Maximovici.
Vizitează Mănăstirea Ortodoxă Americană Sfântul Cuvios Gherman de Alaska din Platina, California, S.U.A, 
fiind întâmpinat de Părintele Stareţ Damaschin şi soborul vieţuitorilor. Rosteşte un cuvânt în biserica 
mănăstirii şi vizitează chilia şi mormântul Părintelui Serafim Rose.
Sâmbătă, 14 iunie 2014 
În biserica românească Sfânta Cruce din Miami, Florida S.U.A., împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop 
Irineu Duvlea, îl botează pe pruncul Ioan-Silvius, cel de-al doilea copil în familia preotului paroh Silvius. 
Vizitează biserica românească Sfânta Treime din Miramar, Florida S.U.A.
Duminica Tuturor Sfinților, 15 iunie 2014 
Împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Irineu Duvlea, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de 
învăţătură în biserica românească Sfânta Cruce din Miami, Florida S.U.A.
Duminica Sfinților Români, 22 iunie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Parohia Sfinții Români din oraşul Roskilde, Danemarca. După-amia-
ză, săvârşeşte Vecernia şi susţine o cateheză în Parohia Naşterea Maicii Domnului şi Sfinții Cuvioşi Nicodim 
de la Tismana şi Grigorie Decapolitul din Copenhaga.
Luni, 23 iunie 2014 
Vizitează mai mulţi bolnavi în Stockholm.
Marți, 24 iunie 2014 – Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Aducerea moaştelor Sfântului 
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
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Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm.
Vineri, 27 iunie 2014
Se întâlneşte la Centrul mitropolitan din Cluj cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei Andreicuţ. 
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în biserica Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Mănăştur şi rosteşte un 
cuvânt de învăţătură.
Sâmbătă, 28 iunie 2014 
În biserica Adormirea Maicii Domnului din Cluj ‒ Mănăştur o botează pe prunca Mara-Emanuela, fiica 
nepoatei sale de soră. În biserica parohială din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, îl botează 
pe pruncul Darius-Iustin.
Duminică, 29 iunie 2014 – Sfinții Apostoli Petru şi Pavel
Slujeşte Sfânta Liturghie de hram împreună cu Preasfinţiţii Episcopi Nicodim al Strehaiei şi Severinului, 
Gurie al Devei şi Hunedoarei şi Daniil al Daciei Felix în Catedrala din Deva. Îi primeşte pe ierarhii împreună 
slujitori la casa părintească din Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud.
Luni, 30 iunie 2014 – Soborul Sfinților 12 Apostoli 
În mănăstirea maramureşană Bârsana, slujeşte în sobor de arhierei la Sfânta Liturghie de hram.

IULIE
Marți, 2 iulie 2014 – Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
În Mănăstirea Putna, slujeşte în sobor de arhierei la Sfânta Liturghie de hram.
Miercuri, 3 iulie 2014 
Vizitează Mănăstirile Sihăstria Putnei şi Sfântul Ioan cel Nou din Suceava şi organizează trimiterea catape-
tesmelor şi materialelor pentru noile biserici româneşti din Scandinavia.
Duminică, 6 iulie 2014
În Cadedrala patriarhală din Bucureşti, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi îl hirotoneşte întru preot pe diaconul 
Dan Virgil Păcurar pentru credincioşii Parohiei Ortodoxe Române Sfinții Voievozi Ştefan cel Mare, Neagoe 
Basarab şi Olav Martirul din Trondheim, Norvegia. 
Luni, 7 iulie 2014
În Sibiel, conferă Părintelui Profesor Mircea Păcurariu. membru corespondent al Academiei Române, 
distincţia „Crucea Nordului” pentru clerici.
Duminică, 13 iulie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Timişoara. În biserica parohială din Belinţ-Lugoj, 
îi cunună pe tinerii din Copenhaga, Ionuţ-Gabriel şi Cristina.
Luni, 14 iulie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii din Dobreşti. Vizitează casa natală a Preafericitului Părin-
te Patriarh Daniel.
Marți-joi, 15-17 iulie 2014
Vizitează mai multe mănăstiri în Banat şi Severin.
Vineri, 18 iulie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Arad Gai. Hirotoneşte întru diacon pe tânărul ipodiacon 
arădean Silviu-Alin Iosif. Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului împreună cu 
care vizitează catedralele şi câteva mănăstiri din Arhiepiscopia Aradului.
Sâmbătă, 19 iulie 2014
La Centrul episcopal din Caransebeş se întâlneşte cu Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului. 
Participă, în sobor de arhierei, la Slujba privegherii în Mănăstirea Vasiova.
Duminică, 20 iulie 2014 – Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica Mănăstirii Vasiova. Hirotoneşte întru preot pe tânărul 
diacon arădean Silviu-Alin Iosif, pe seama credincioşilor Parohiei Ortodoxe Române Sfinții Arhangheli şi 
Sfinții Mitropoliți ai Transilvaniei din Borås, Suedia.
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Duminică, 27 iulie 2014
Împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu al Sălajului, săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica 
românească din Bredäng-Stockholm. 

AUGUST
Duminică, 3 august 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Apostol Andrei şi Sfinții Voievozi Români de la Centrul 
eparhial din Stockholm. 
Marți, 5 august 2014 – Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț
Slujeşte Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei, în Catedrala Seminarului Teologic din Mănăstirea 
Neamţ. 
Miercuri, 6 august 2014 – Schimbarea la Față a Mântuitorului
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei şi Bucovinei, săvârşeşte Sfânta Litur-
ghie de hram la mănăstirea de pe Muntele Ceahlău. 
Joi, 7 august 2014 – Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
Slujeşte Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei, în biserica mare a Mănăstirii Sihăstria, Neamţ. 
Participă la procesiunea de la peştera Sfintei Cuvioase Teodora de la Mănăstirea Sihla. 
Sâmbătă, 9 august 2014 
În Mănăstirea Sihăstria Putnei, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim din Germania, 
săvârşeşte slujba înmormântării ieromonahului Antonie Rădăcină. Vizitează Mănăstirea Putna. Vizitează 
Mănăstirea Popăuţi din Botoşani, fiind întâmpinat de părintele exarh, Arhim. Ioan Harpa. Slujeşte Prive-
gherea în Mănăstirea Vorona.
Duminică, 10 august 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Zosin, fiind întâmpinat şi găzduit de părintele stareţ 
Teodosie cu soborul. Vizitează câteva mănăstiri din părţile Botoşanilor.
Miercuri, 13 august 2014 
Se întâlneşte cu tinerii din Comunitatea ASCOR în tabăra de la Dăbâca, lângă Cluj. Seara, săvârşeşte Slujba 
Paraclisului şi rosteşte un cuvânt în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
Joi, 14 august 2014 
Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului la Centrul mitropolitan din Cluj. 
Participă la pelerinajul parcurs pe jos din Gherla spre Mănăstirea Nicula unde slujeşte în sobor de arhierei 
Privegherea şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
Vineri, 15 august 2014 – Adormirea Maicii Domnului
La Mănăstirea Nicula, slujeşte la Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei. 
Sâmbătă, 16 august 2014 – Sfinții Martiri Brâncoveni
La biserica brâncovenească Sfântul Gheorghe ‒ Nou din Bucureşti, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de 
arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Primeşte din partea Patriarhului României, 
alături de ceilalţi ierarhi prezenţi la sărbătoare, Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”. 
În Catedrala Patriarhală, săvârşeşte Vecernia cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură.
Duminică, 17 august 2014
La biserica brâncovenească Sfântul Gheorghe de la Mogoşoaia, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhie-
rei şi slujba sfinţirii noii picturi, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Seara, participă la Ateneul 
Român la concertul vocal-simfonic dedicat Sfinţilor Brâncoveni.
Luni, 18 august 2014
Participă la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Vineri, 29 august 2014 – Tăierea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Conferă Părintelui 
Stareţ Ioan Cojanu distincţia „Crucea Nordului” pentru clerici.
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Duminică, 31 august 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram la biserica din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, şi 
predică miilor de pelerini. 

SEPTEMBRIE
Sâmbătă, 6 septembrie 2014
În Mangalia, în sobor de arhierei, participă la procesiunea aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Nectarie din Grecia.
Duminică, 7 septembrie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Mănăstirea Sfânta Maria, Stavropighie patriarhală, din Techerghiol, jud. 
Constanţa. Săvârşeşte Trisaghionul la mormântul duhovnicului Arhimandritul Arsenie Papacioc.
Luni, 8 septembrie 2014 – Naşterea Maicii Domnului
Slujeşte Târnosirea şi Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, în Mănăstirea Sfântul Ierarh Bretanion din loca-
litatea 23 August, Arhiepiscopia Tomisului.
Duminică, 14 septembrie 2014 – Înălțarea Sfintei Cruci
Participă la pelerinajul din Caransebeş spre Muntele Mic, slujeşte Liturghia, în sobor de arhierei, pe Munte-
le Mic şi rosteşte cuvântul de învăţătură.
Marți, 16 septembrie 2014
Îl vizitează la Clinica de Neurochirurgie din Cluj pe Preasfinţitul Părinte Episcop Vasile Someşanul, naşul 
său de călugărie.
Duminică, 21 septembrie 2014
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi pomenirea moşilor şi strămoşilor în biserica din satul său natal Spermezeu, 
jud. Bistriţa-Năsăud şi împarte ofrande credincioşilor prezenţi la slujbă. Conferă distincţia „Crucea Nordu-
lui” pentru clerici părinţilor năsăudeni Alexandru Moraru, Teodor Mureşan şi Ioan-Simeon Buta.
Luni-sâmbătă, 22-27 septembrie 2014
Vizitează bătrânii şi bolnavii din zona sa natală a Văilor Țibleşului. 
Duminică, 28 septembrie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
Marți, 30 septembrie 2014 
În Catedrala Patriarhală, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor 
de arhierei cu prilejul aniversării a 7 ani de la întronizarea Preafericirii Sale.

OCTOMBRIE 
Miercuri, 1 octombrie 2014 – Acoperământul Maicii Domnului
În Catedrala Mitropolitană din Timişoara, participă la Sfânta Liturghie şi slujeşte la prohodirea Mitropoli-
tului Nicolae Corneanu.
Joi, 2 octombrie 2014 
La Institutul de Etnografie şi Folclor Constantin Brăiloiu din Bucureşti se întâlneşte cu Acad. Sabina Ispas. 
Vineri, 3 octombrie 2014 
La Viena, face o vizită familiei Ambasadorului Cristian Istrate.
Sâmbătă, 4 octombrie 2014
Săvârşeşte Liturghia de hram în biserica românească Acoperământul Maicii Domnului şi Sfinții Cuvioşi 
Daniil Sihastrul şi Paisie de la Neamț din oraşul Jönköping, Suedia. 
Duminică, 5 octombrie 2014
Slujeşte Târnosirea şi Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Irineu, Patriarhul 
Serbiei, în Catedrala sârbă Sfântul Ierarh Sava al sârbilor din Stockholm. Primeşte din partea Preasfinţitului 
Episcop Dositei al Scandinaviei şi Marii Britanii Ordinul episcopal Sfântul Ierarh Sava al sârbilor.
Vineri, 10 octombrie 2014
Vizitează şantierul mănăstirii şi bisericii parohiale româneşti din Ikast, Danemarca. Săvârşeşte Slujba 
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Aghiasmei mici în casele unor credincioşi din oraşele Ikast şi Herning.
Sâmbătă, 11 octombrie 2014
În parohia românească din Aarhus, Danemarca, săvârşeşte Vecernia şi Taina Botezului pruncului Ştefan. 
Participă la catehezele cu credincioşii.
Duminică, 12 octombrie 2014 
În parohia românească din oraşul danez Aarhus, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram, în cinstea Sfintei 
Cuvioase Parascheva de la Iaşi. 
Luni, 13 octombrie 2014 
Slujeşte în sobor de arhierei Sfânta Liturghie la târnosirea bisericii Sfântul Voievod Ştefan cel Mare din Iaşi. 
Vizitează câteva biserici parohiale din Iaşi, luând contact cu câteva familii sărace ajutate de parohiile din 
Episcopia Europei de Nord.
Marți, 14 octombrie 2014 – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi
Slujeşte în sobor de arhierei Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. 
Vineri, 17 octombrie 2014
În biserica parohiei româneşti din Copenhaga, Danemarca, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu şi spovedeşte 
credincioşii.
Sâmbătă, 18 octombrie 2014 
În biserica parohiei româneşti din Copenhaga, Danemarca, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi participă la mani-
festările prilejuite de întâlnirea generală a tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu 
tema „Sfinţii Martiri Brâncoveni, pildă de viaţă şi mărturisire”. Seara, conduce grupul de pelerini, purtând 
icoana-relicvar a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, spre Mănăstirea Ortodoxă Română Sfinții 
Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamț din oraşul danez Ikast şi unde slujeşte Privegherea.
Duminică, 19 octombrie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Mănăstirii Sfinții Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la 
Neamț din oraşul danez Ikast, inaugurând această primă mănăstire ortodoxă românească din Danemarca. 
Luni-vineri, 20-24 octombrie 2014
Vizitează bolnavii şi bătrânii din Stockholm.
Duminică, 26 octombrie 2014 – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir
Slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
Luni, 27 octombrie 2014 – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi
La Catedrala Patriarhală, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte 
Patriarh Teofil III al Ierusalimului şi al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României.
Marți, 28 octombrie 2014 
Participă la Sfânta Liturghie şi Tedeum în Catedrala Patriarhală din Bucureşti şi la sesiunea solemnă a lucră-
rilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Miercuri, 29 octombrie 2014
Participă la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Miercuri, 29 octombrie 2014 
În Catedrala Patriarhală, participă la Vecernia şi Slujba ipopsifierii Arhimandritului Timotei Aioanei.
Joi, 30 octombrie 2014 – Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie şi Sfânta Muceniță Zenovia, sora sa
În Catedrala Patriarhală, în sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, slujeşte 
Sfânta Liturghie şi hirotonia întru arhiereu a Preasfinţitului Timotei Prahoveanul, Episcop-Vicar al  
Arhiepiscopiei Bucureştilor căruia îi conferă distincţia „Crucea Nordului” pentru arhierei.

NOIEMBRIE 
Sâmbătă, 1 noiembrie 2014 – Pomenirea morților
În biserica Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti săvârşeşte Sfânta Liturghie şi hirotonia întru diacon a tână-
rului Radu Constantinescu. La final oficiază Slujba parastasului de obşte.
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Duminică, 2 noiembrie 2014
În Catedrala Patriarhală, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi hirotonia întru preot a diaconului Radu Constanti-
nescu, pe seama credincioşilor Parohiei Ortodoxe Române Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la 
Niculițel din oraşul Ålesund, Norvegia.
Sâmbătă, 8 noiembrie 2014 – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil
În sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, slujeşte Sfânta Liturghie 
cu prilejul târnosirii bisericii Naşterea Maicii Domnului şi Sfinții Martiri Brâncoveni din Deva. Participă la 
inaugurarea Centrului Socio-medical Sfântul Ierarh Nectarie şi a Centrului administrativ-eparhial din Deva.
Duminică, 9 noiembrie 2014 – Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina 
În Catedrala Episcopală din Deva, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei. 
Luni, 10 noiembrie 2014
Îl vizitează la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj pe Preasfinţitul Părinte Episcop Vasile Someşanul, naşul 
său de călugărie.
Marți-vineri, 11-14 noiembrie 2014
Vizitează bolnavii şi bătrânii din satul său natal Spermezeu şi din localităţile învecinate de pe Văile Țibleşului.
Sâmbătă, 15 noiembrie 2014 – Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț
În biserica Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi hirotonia întru diacon a tână-
rului Andrei-Ovidiu Sofa. La final oficiază Slujba parastasului de obşte.
Duminică, 16 noiembrie 2014
În Catedrala Patriarhală, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi hirotonia întru preot a diaconului Andrei-Ovidiu 
Sofa, pe seama credincioşilor Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş din oraşul 
Tromsø, Norvegia.
Marți, 18 noiembrie 2014
La invitaţia tinerilor ASCOR, în Casa de cultură din Ploieşti, susţine conferinţa cu tema: „Bucuria Spoveda-
niei, dar dumnezeiesc”.
Miercuri, 19 noiembrie 2014
La invitaţia tinerilor ASCOR, în Aula Magna a Facultăţii de Drept din Bucureşti, susţine conferinţa cu tema: 
„Bucuria Spovedaniei, dar dumnezeiesc”.
Joi, 20 noiembrie 2014
Participă în studioul Trinitas TV la emisiunea „Biserica azi”, dedicată praznicului Intrării în Biserică a Maicii 
Domnului.
Vineri, 21 noiembrie 2014 – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon ‒ Nou, Paraclis patriarhal din 
Bucureşti. 
Sâmbătă, 22 noiembrie 2014 
În Parohia Ortodoxă Română Naşterea Maicii Domnului şi Sfinții Cuvioşi Grigorie Decapolitul şi Nicodim de 
la Tismana din Copenhaga săvârşeşte Sfânta Liturghie cu Te Deum şi prezidează lucrările Adunării eparhia-
le. Îl hiroteseşte întru duhovnic pe preotul Radu Constantinescu, pe seama credincioşilor Parohiei Ortodo-
xe Române Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculițel din oraşul Ålesund, Norvegia. După-
amiază vizitează şantierele mănăstirii şi bisericii parohiale din Ikast, Danemarca.
Duminică, 23 noiembrie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Parohia Ortodoxă Română Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
şi Sfinții Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriței şi Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopii Romanului din oraşul 
Aalborg, Danemarca. 
Marți, 25 noiembrie 2014 – Sfânta Mare Muceniță Ecaterina
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm. Scoate spre închinare icoana-
relicvar a Sfintei Muceniţe Ecaterina. 
Miercuri, 26 noiembrie 2014 – Sfântul Cuvios Stelian, Ocrotitorul copiilor
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Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm. Vizitează în Stockholm familiile 
care au mai mulţi copii. 
Sâmbătă, 29 noiembrie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teolo-
gul şi Ioan Gură de Aur şi Sfinții Ierarhi Iachint de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălu, Mitropoliții Ţării 
Româneşti din oraşul Uppsala, Suedia. Poartă un dialog duhovnicesc cu tinerii studenţi şi cu credincioşii. 
Seara, în Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu şi Privegherea.
Duminică, 30 noiembrie 2013 – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi al Episcopiei Europei de Nord
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm. Hiroteseşte întru 
duhovnic pe tânărul preot Andrei-Ovidiu Sofa, pe seama credincioşilor Parohiei Ortodoxe Române Sfân-
tul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş din oraşul Tromsø, Norvegia. În cadrul slujbei sfinţeşte icoanele 
relicvar ale Sfinţilor Mucenici Longhin Sutaşul şi Teodor Tiron şi ale Sfintelor Muceniţe Ecaterina din 
Alexandria şi Sabina Romana. Aduce mulţumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea icoanei in 
tehnica vitraliu, de la Centrul eparhial din Stockholm, în care sunt reprezentaţi Sfântul Apostol Andrei 
şi Sfinții Voievozi Români Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii şi Sfetnicul Ianache, Ştefan cel Mare 
al Moldovei şi Neagoe Basarab al Ţării Româneşti, Ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Europei 
de Nord. Icoana de mari dimensiuni a fost lucrată de artiştii români din Stockholm, Constanţiu Mara şi 
Sorin Irimia.

DECEMBRIE 
Luni, 1 decembrie 2013 – Ziua Națională a României
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Te Deum-ul în Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm.
Miercuri, 3 decembrie 2014 
La Reşedinţa episcopală din Stockholm, îl primeşte pe Înaltpreasfinţitul Cleopas, Mitropolitul grec al Scan-
dinaviei.
Sâmbătă, 6 decembrie 2014 – Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti din Stavanger, Norvegia. Împarte daruri copiilor 
din parohie. Vizitează în Stavanger pe Mihai Tofan şi soţia sa Mihaela, filipineză de curând botezată în bise-
rica ortodoxă din Stavanger. Săvârşeşte Slujba Aghiasmei mici în noua lor casă. Seara, vizitează atelierul de 
icoane al părintelui Ioan Avramescu din oraşul norvegian Stord.
Duminică, 7 decembrie 2014 – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeş
Săvârşeşte Sfânta Liturghie, cu prilejul hramului, în biserica parohiei româneşti din Bergen, Norvegia. 
Împarte daruri copiilor din parohie şi îl felicită pe preotul paroh Andrei Marius Pop la împlinirea a patru ani 
de la primirea harului preoţiei, prin punerea mâinilor Preasfinţiei Sale. Săvârşeşte Slujba Aghiasmei mici 
în casa bunilor credincioşi din Bergen, Cătălin Dumitru şi Irina Pripici, binecuvântând pe cei trei copii ai lor 
şi pe părinţii lor cu care locuiesc.
Marți, 9 decembrie 2014 – Zămislirea Sfintei şi Dreptei Ana
La casa părintească din satul său natal Spermezeu îşi felicită mama la aniversarea zilei onomastice. Împreună cu 
preotul paroh Ioan Simeon Buta vizitează bolnavii din Spermezeu. Îi primeşte la casa părintească pe noii preoţi 
slujitori de pe Văile Țibleşului, din parohiile Dumbrăviţa, Sita şi Hălmăsău, împreună cu soţiile şi copilaşii lor.
Miercuri, 10 decembrie 2014 
În biserica Sfântul Proroc Ioan Botezătorul a parohiei Năsăud III, slujeşte Vecernia şi rosteşte un cuvânt de 
învăţătură cu tema: „Sfânta Spovedanie, Taina iertării şi vindecării”. Primeşte din partea Asociaţiei Tine-
rilor Creştini Ortodocşi Sfinții Martiri Năsăudeni, „Diploma pentru promovarea valorilor credinţei creştin-
ortodoxe”. Se întâlneşte cu părintele protopop Ioan Dâmbu şi preoţii Protopopiatului Năsăud.
Joi, 11 decembrie 2014 
Îl vizitează la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj pe Preasfinţitul Părinte Episcop Vasile Someşanul.  
La Reşedinţa mitropolitană, se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei. În Catedrala  
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Mitropolitană din Cluj-Napoca, slujeşte Vecernia şi rosteşte un cuvânt de învăţătură cu tema: „Sfânta  
Spovedanie, Taina iertării şi vindecării”. În amfiteatrul Facultăţii de Chimie din Cluj, poartă un dialog duhov-
nicesc cu tinerii.
Vineri, 12 decembrie 2014 – Sfântul Ierarh Spiridon la Trimitundei
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica tinerilor ASCOR din cartierul studenţesc Haşdeu din Cluj şi rosteşte 
un cuvânt de învăţătură.
Sâmbătă, 13 decembrie 2014 – Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în paraclisul Seminarului Teologic Sfântul Mitropolit Dosoftei din 
Suceava şi rosteşte un cuvânt de învăţătură, ca absolvent al acestui seminar. Săvârşeşte Botezul pruncului 
Arsenie-Dosoftei.
Duminica Sfinților Strămoşi, 14 decembrie 2014 
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, slujeşte Sfânta Liturghie 
în biserica parohiei Capu Câmpului şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Seara, la invitaţia tinerilor ASCOR, 
în aula Centrului eparhial din Suceava, susţine conferinţa cu tema: „Taina Spovedaniei, calea mântuirii”.
Marți, 16 decembrie-miercuri, 17 decembrie 2014 
La Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, participă la lucrările Sfântului Sinod al Bisercii Ortodoxe Române.
Marți, 16 decembrie 2014
La Opera Naţională din Bucureşti, participă la concertul tradiţional de colinde „Răsăritul cel de Sus”. 
Miercuri, 17 decembrie 2014 – Sfântul Proroc Daniel 
În Catedrala Patriarhală din Bucureşti, alături de ierarhii Sfântului Sinod, participă la Slujba Te Deum-ului 
cu prilejul aniversării onomasticii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. 
Joi, 18 decembrie 2014 – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul
La Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, este primit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de grupul 
de colindători din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud. 
Duminica Sfinților Părinți după trup ai Domnului, 21 decembrie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească din Bredäng-Stockholm. Vorbeşte la Concertul de 
colinde susţinut de Grupul coral Theotokos.
Luni, 22 decembrie-marți, 23 decembrie 2014 
Vizitează bătrânii şi bolnavii din Stockholm.
Miercuri, 24 decembrie 2014 – Ajunul Praznicului Naşterii Domnului
În Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm, săvârşeşte Ceasurile Împărăteşti şi Dumnezeiasca Litur-
ghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia. Primeşte la reşedinţă cetele de colindători.
Joi, 25 decembrie 2014 – Naşterea Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. 
Împarte daruri copiilor şi participă la Agapa prăznuirii.
Vineri, 26 decembrie 2014 – Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei româneşti din Copenhaga, ocrotită şi de Sfântul 
Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana. Săvârşeşte Botezul pruncului Andrei-Nestor, cel de-al treilea copil 
al familiei preotului paroh Octavian-Horaţiu Mureşan şi a soţiei sale Ramona-Maria. Împarte daruri copii-
lor şi participă la Agapa creştină.
Sâmbătă, 27 decembrie 2014 – Sfântul întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ștefan
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti din Borås, Suedia. Împarte daruri copiilor şi 
participă la Agapa creştină.
Duminica după Naşterea Domnului, 28 decembrie 2014 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească din Jönköping, Suedia. Împarte daruri copiilor şi parti-
cipă la Agapa creştină.
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IANUARIE 
Joi, 1 ianuarie 2015 ‒ Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului, Sfântul Vasile cel Mare
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Apostol Andrei şi Sfinții Voievozi Români de la Centrul 
Eparhial din Stockholm. Atât în ajunul prăznuirii, cât şi după Liturghie, primeşte la Reşedinţa Episcopală 
urătorii de Anul Nou.
Marți, 6 ianuarie 2015 – Botezul Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Pogorârea Sfântului Duh şi Sfinții Ierarhi Varlaam, 
Dosoftei şi Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei din oraşul Göteborg, Suedia. Conduce procesiunea 
pe ţărmul Mării Nordului din apropierea bisericii unde săvârşeşte Sfinţirea Mare a apei şi aruncă Crucea, 
fiind ridicată din apa mării de şase tineri voluntari. Vizitează în Göteborg mai mulţi bolnavi aflaţi la spital 
şi la domiciliu.
Miercuri, 7 ianuarie 2015 – Sfântul Proroc Ioan Botezătorul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în parohia românească Sfânta Treime şi Sfântul Proroc Ioan Botezăto-
rul din Stockholm. Binecuvântează cu Aghiasma Mare câteva case din Stockholm.
Joi, 8 ianuarie-vineri, 9 ianuarie 2015 
Binecuvântează cu Aghiasma Mare câteva case ale credincioşilor din Stockholm şi citeşte molitfe pentru 
cei aflaţi în suferinţă.
Duminică, 11 ianuarie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Învierea Domnului şi Sfinții Mucenici Ioan Valahul 
şi Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia. După Liturghie, împreună cu credincioşii, îşi ia rămas bun de la 
Ambasadorul Daniel Ioniţă, la încheierea mandatului său în Norvegia.
Miercuri, 14 ianuarie 2015 
Îl vizitează pe Înaltpreasfinţitul Cleopas, Mitropolitul Ortodox Grec al Scandinaviei, la Reşedinţa sa din 
Stockholm. Se închiriază biserica greacă din Uppsala pentru parohia românească din acest oraş.
Joi, 15 ianuarie 2015 
În capela cimitirului din cartierul Tumba din Stockholm, săvârşeşte Slujba înmormântării bunei credincioase  
Aurelia Nastasiu (80 ani). Transmite un cuvânt de mângâiere. La Reşedinţa Episcopală din Stockholm, îi 
primeşte pe Dan şi Doina Shafran. 
Duminică, 18 ianuarie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din 
oraşul Haugesund, Norvegia. Oferă Biblia povestită copiilor tuturor copiilor de la şcoala parohială, iar 
credincioşilor mai multe cărţi de zidire sufletească.
Luni, 19 ianuarie 2015 – Sfântul Cuvios Macarie cel Mare
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Apostol Andrei şi Sfinții Voievozi Români de la Centrul 
Eparhial din Stockholm. Îl primeşte la Reşedinţă pe Înaltpreasfinţitul Cleopas, Mitropolitul Ortodox Grec 
al Scandinaviei.
Marți, 20 ianuarie 2015 
Îl primeşte la Reşedinţa Episcopală pe dl. Emil Druc, Ambasadorul Republicii Moldova la Stockholm. Începe 
catehezele cu mai mulţi catehumeni scandinavi pentru primirea Tainei Botezului.
Miercuri, 21 ianuarie 2015 
Îi primeşte la Reşedinţa Episcopală pe medicii români din Stockholm, Mircea şi Cristina Oprică.
Vineri, 23 ianuarie 2015 
Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ambrosius de Helsinki, la Reşedinţa sa mitropolitană 
din capitala Finlandei. În după-amiaza aceleiaşi zile, participă la vernisajul expoziţiei de icoane vechi de la 
Muzeul de Artă din oraşul finlandez Riihimäki.



172   numărul 7-8/2014-2015

Sâmbătă, 24 ianuarie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica ortodoxă Sfântul Apostol Iacob şi Sfânta Muceniță Ecaterina de la 
vechiul Centru Mitropolitan din Helsinki, unde se slujeşte în limba română. Oficiază o slujbă de pomenire 
pentru vrednicii înaintaşi care au contribuit la Unirea Principatelor Române din anul 1859. Se întâlneşte la 
sediul Ambasadei României din Helsinki cu Ambasadorul Cătălin Avramescu şi Consulul Silviu Jipa.
Duminică, 25 ianuarie 2015
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ambrosius de Helsinki săvârşeşte Sfânta Liturghie în bise-
rica ortodoxă Sfânta Muceniță Alexandra Împărăteasa din oraşul finlandez Turku. Cu acest prilej, a fost 
sărbătorit părintele paroh Ioan Durac la împlinirea vârstei de 60 de ani de viaţă, în contextul manifestări-
lor prilejuite de aniversarea a 85 de ani de la înfiinţarea primelor grupuri catehetice ale misiunii ortodoxe 
finlandeze din Turku. Se întâlneşte cu dl. Petteri Opro, Ministrul finlandez al Agriculturii şi Pădurilor şi cu 
dl. Cătălin Avramescu, Ambasadorul României în Finlanda.
Luni, 26 ianuarie 2015 
Susţine catehezele cu mai mulţi catehumeni scandinavi pentru primirea Tainei Botezului.
Marți, 27 ianuarie 2015 – Sfântul Ierarh Sava al Serbiei
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit grec Cleopas şi cu Preasfinţitul Părinte Episcop sârb Dosi-
tei slujeşte Sfânta Liturghie de hram în sârbă din Stockholm.
Vineri, 30 ianuarie 2015 – Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul de la Centrul Eparhial din Stockholm.
Sâmbătă, 31 ianuarie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohială din oraşul Uppsala, Suedia. O botează pe suedeza 
Maria-Elena. 
 
FEBRUARIE
Duminică, 1 februarie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
Luni, 2 februarie 2015 – Întâmpinarea Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti.
Miercuri-vineri, 4-6 februarie 2015 
Participă la lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti şi ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Înregis-
trează un dialog pentru emisiunea „Cuvânt pentru suflet” pentru Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române.
Sâmbătă, 7 februarie 2015 
În biserica din Lunca-Vânători Neamţ săvârşeşte Slujba parastasului de un an pentru fostul său 
dascăl şi duhovnic de la Seminarul Teologic din Suceava, preotul Constantin C. Cojocaru. Împreună cu 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen, săvârşeşte Slujba privegherii în biserica Mănăstirii Sfântul 
Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava.
Duminică, 8 februarie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava. Vizitează 
bolnavii din bolniţa mănăstirii.
Marți, 10 februarie 2015 – Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie
În biserica din Suplai, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi binecuvântează prinoasele aduse 
de săteni, în cinstea Sfântului Haralambie, protectorul gospodăriei agricultorilor şi păstorilor de pe Văile 
Țibleşului. Vizitează bolnavii din Suplai, Poienile Zagrei şi Zagra. 
Miercuri, 11 februarie 2015 
Vizitează deţinuţii din Penitenciarul Bistriţa şi le susţine o cateheză. Poartă un dialog cu părintele protopop 
Alexandru Vidican, în studioul televiziunii locale AS Bistriţa.
Vineri-sâmbătă, 13-14 februarie 2015 
Vizitează mai mulţi bolnavi în satul său natal Spermezeu şi în satele Uriu şi Ciceu-Cristur, jud. Bistriţa-Năsăud.
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Duminică, 15 februarie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala „Coroana” din Bistriţa şi botează patru fetiţe. Oferă mai multe 
daruri familiilor pruncelor botezate. După-amiază, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în biserica Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe din Piaţa de la Ruşi din Bistriţa.
Luni, 16 februarie 2015 
Poartă un dialog cu părintele Nicolae Feier, în studioul televiziunii locale AS Bistriţa.
Marți-vineri, 17-20 februarie 2015
Vizitează mai mulţi bolnavi în satul său natal Spermezeu şi în satele învecinate Sita şi Borleasa de pe Văile 
Țibleşului.
Sâmbătă, 21 februarie 2015
Vizitează mai mulţi bolnavi în Londra.
Duminică, 22 februarie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie la Copenhaga, în Parohia Ortodoxă Română Naşterea Maicii Domnului şi Sfinții 
Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii şi Nicodim de la Tismana. Sâvârşeşte Dezlegările şi rându-
iala iertării fraţilor şi surorilor, înainte de începerea Marelui Post.
Luni-joi, 23-26 februarie 2015
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm săvârşeşte Canonul Sfântului Andrei Cretanul cu 
Pavecerniţa Mare şi susţine câte o cateheză pe marginea scrierii duhovniceşti Scara a Sfântului Ioan 
Sinaitul.
Sâmbătă, 28 februarie 2015 – Sfinții Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Parohia Ortodoxă Română Botezul Domnului şi Sfinții Cuvioşi Ioan 
Casian şi Gherman din Dobrogea din oraşul Sønderborg, Danemarca. 

MARTIE
Duminica Ortodoxiei, 1 martie 2015 
În Catedrala greacă din Stockholm, slujeşte Sfânta Liturghie împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitro-
polit Cleopas al grecilor din Scandinavia. Oferă catedralei o copie a icoanei Maica Domnului Prodromiţa de 
la Schitul românesc Prodromu din Muntele Athos.
Sâmbătă, 7 martie 2015 
În biserica parohiei româneşti din Copenhaga, o botează pe prunca Teodora. Seara spovedeşte şi săvârşeşte 
Taina Sfântului Maslu în biserica parohiei româneşti din Oslo.
Duminica a II-a din Postul Mare, 8 martie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Învierea Domnului şi Sfinții Mucenici Ioan Valahul 
şi Halvard Norvegianul din Oslo. Participă şi rosteşte un cuvânt la întrunirea cu femeile creştine din Oslo. 
Vizitează câteva familii mixte din capitala Norvegiei.
Luni, 9 martie 2015 – Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia
În biserica parohiei româneşti Sfintele Mucenițe Filofteia, Tatian şi Suniva din Bergen, Norvegia, 
săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfinţite şi susţine o cateheză despre binefacerile 
postului.
Marți, 10 martie 2015 
În biserica parohiei româneşti Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din Haugesund, Norvegia, săvârşeşte Sfân-
ta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfinţite şi susţine o cateheză despre binefacerile postului.
Miercuri, 11 martie 2015 
În biserica parohiei româneşti Buna Vestire şi Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica şi Swithun de Winchester 
din oraşul Stavanger, Norvegia, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfinţite şi susţine o cate-
heză despre binefacerile postului.
Miercuri-vineri, 12-14 martie 2015
Vizitează bătrânii şi bolnavii din Stockholm. 
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Sâmbătă, 14 martie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi pomenirea adormiţilor în Parohia Ortodoxă Română Sfinții Martiri Năsău-
deni din oraşul Sölvesborg, Suedia. După slujbă, binecuvântează lucrările de la noua biserică de lemn a 
parohiei, ajunse la acoperiş. Îl hiroteseşte întru iconom pe preotul paroh Ioan Alin Popa. Vizitează câteva 
familii de enoriaşi. 
Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, 15 martie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Înălțarea Sfintei Cruci şi Sfinții Ierarhi Iosif Mărtu-
risitorul din Maramureş şi Swithun de Växjö, Luminătorul Suediei din oraşul Växjö, Suedia. 
Luni, 16 martie 2015
Se închină la icoana Maicii Domnului şi la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva din Catedrala 
Mitropolitană din Iaşi. Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan la Reşedinţa mitropo-
litană.
Marți, 17 martie 2015
La invitaţia ASCOR, susţine în aula Universtăţii din Iaşi conferinţa cu tema: „Postul, liantul inimii cu Dumne-
zeu” şi poartă un dialog ziditor cu tinerii studenţi.
Miercuri, 18 martie 2015 
În biserica Mănăstirii Zosin de lângă Botoşani, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfinţite 
şi susţine o cateheză despre semnificaţia slujbelor în Postul Mare. Seara, în Sala Polivalentă din Botoşani 
susţine conferinţa cu tema: „Postul, temelia mântuirii” şi poartă un dialog ziditor cu cei prezenţi.
Joi, 19 martie 2015
Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen la Reşedinţa arhiepiscopală de la Mănăs-
tirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. La invitaţia ASCOR, susţine în aula Centrului administrativ al 
Arhiepiscopiei Sucevei conferinţa cu tema: „Binefacerile postului” şi poartă un dialog ziditor cu tinerii 
studenţi.
Vineri, 20 martie 2015 
În biserica Mănăstirii Copou de lângă Iaşi, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfinţite şi 
susţine o cateheză despre semnificaţia slujbelor în Postul Mare. Seara, se roagă şi poartă un dialog ziditor 
cu tinerii în biserica Cuvioasa Parascheva din Iaşi.
Sâmbătă, 21 martie 2015 
Participă la Sfânta Liturghie şi la slujba pomenirii celor adormiţi în biserica Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou 
din Suceava. Seara, în aceeaşi biserică, săvârşeşte Slujba Privegherii.
Duminica a IV-a din Postul Mare, 22 martie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea suceveană Păltinoasa şi botea-
ză pruncul Haralambie-Nectarie, cel de-al patrulea copil în familia preotului Florin Aldea şi a soţiei sale Lili-
ana-Laura. Seara, săvârşeşte Vecernia şi susţine o cateheză despre binefacerile postului în biserica Sfântul 
Ierarh Spiridon din Suceava.
Luni, 23 martie 2015 
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen, săvârşeşte Denia Canonului Mare, în biserica 
Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava.
Marți, 24 martie 2015 
La Suceava, vizitează bătrânii din azil şi copiii de la grădiniţă din cadrul Aşezămintelor Sfântul Ioan cel Nou 
ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Vizitează Mănăstirea Suceviţa şi rosteşte dezlegările mari, în bise-
rica cimitirului parohial din Suceviţa, înainte de aşezarea în mormânt a răposatei Leontina Procopciuc (83 
de ani). Seara, săvârşeşte privegherea de hram în biserica Mănăstirii Sihăstria Putnei.
Miercuri, 25 martie 2014 – Praznicul Bunei Vestiri
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica Mănăstirii Sihăstria Putnei. Participă la programul de 
cântări duhovniceşti şi patriotice, prezentat de copiii din satele din apropierea mănăstirii. Vizitează Mănăs-
tirea Putna.
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Joi, 26 martie 2015
Îl vizitează la reşedinţa din Cluj pe suferindul Părinte Episcop Vasile Someşanul. Săvârşeşte Vecernia în 
Catedrala Mitropolitană din Cluj şi rosteşte cuvântul „Maica Domnului ‒ scară cerească”. Împreună cu 
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului şi cu tinerii din comunitatea ASCOR, participă la 
concertul simfonic dedicat Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania.
Vineri, 27 martie 2015
În biserica tinerilor din cartierul studenţesc Haşdeu, slujeşte Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite 
şi rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Împreună cu părintele Ciprian Negreanu de la biserica studenţilor, 
vizitează la domiciliu câţiva bătrâni bolnavi din Cluj. Seara, în Catedrala Coroana din Bistriţa, săvârşeşte 
Denia Acatistului Bunei Vestiri cu Taina Sfântului Maslu şi rosteşte o cateheză despre preacinstirea Maicii 
Domnului.
Sâmbătă, 28 martie 2015
În satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte prohodirea bunei credincioase Evdochia 
Balaş (84 ani). Vizitează la domiciliu mai mulţi bolnavi şi bătrâni.
Duminica a V-a din Postul Mare, 29 martie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinții Arhangheli din satul Târlişua, jud. Bistriţa-Năsăud, unde s-a 
născut romancierul Liviu Rebreanu. Seara, în Catedrala Coroana din Bistriţa, participă şi rosteşte un cuvânt 
la concertul de pricesne, susţinut de rapsozii năsăudeni.
Luni, 30 martie 2015
La Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, este primit în audienţă de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 
Seara, la invitaţia ASCOR, susţine în aula Facultăţii de Teologie din Bucureşti, conferinţa cu tema: „Crucea, 
de la răstignire la Înviere”.
Marți, 31 martie 2015
Se întâlneşte la Bucureşti cu academicianul Sabina Ispas, cu arhitectul Livia Câlţia şi cu pictorul Ştefan 
Câlţia. La invitaţia ASCOR, susţine la Casa de cultură din Ploieşti, conferinţa cu tema: „Jertfelnicia Crucii”.

APRILIE
Sâmbăta Dreptului Lazăr, 4 aprilie 2015 
Slujeşte Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur şi Taina Sfântului Maslu în biserica românească din 
oraşul Jönköping, Suedia. Poartă în procesiune icoana cu un fragment din moaştele Sfântului şi Dreptului 
Lazăr, adusă de la Centrul Episcopal din Stockholm.
Duminica Floriilor, 5 aprilie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în biserica românească din oraşul Göteborg, 
Suedia. Organizează o colecta de întrajutorare a tânărului medic, Florin Benea, grav bolnav. Seara, 
săvârşeşte Denia în paraclisul mănăstirii ortodoxe româneşti din Ikast, Danemarca.
Lunea Mare, 6 aprilie 2015
Săvârşeşte Denia în biserica parohiei ortodoxe româneşti din oraşul Ikast, Danemarca.
Marțea Mare, 7 aprilie 2015
Săvârşeşte Denia în biserica parohiei ortodoxe româneşti din oraşul Århus, Danemarca.
Miercurea Mare, 8 aprilie 2015
Săvârşeşte Denia în biserica parohiei ortodoxe româneşti din oraşul Borås, Suedia.
Joia Mare, 9 aprilie 2015 
Săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia în Paraclisul Centrului 
Episcopal din Stockholm, Suedia. Seara, săvârşeşte Denia celor 12 Evanghelii în biserica Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe din Stockholm.
Vinerea Mare, 10 aprilie 2015
Săvârşeşte Ceasurile Împărăteşti în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Seara, săvârşeşte Denia 
Prohodului Domnului în biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Bredäng, Stockholm.
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Duminica Paştilor, 12 aprilie 2015
Săvârşeşte Slujba Învierii şi Sfânta Liturghie în biserica parohiei ortodoxe româneşti din oraşul Bergen, 
Norvegia. La orele amiezii, în aceeaşi biserică, săvârşeşte Vecernia Paştilor (a doua Înviere) şi Botezul prun-
cilor Andrei-Eric şi Iustina-Teodora.
Seara, săvârşeşte Vecernia Paştilor (a doua Înviere) în biserica parohiei ortodoxe româneşti Învierea 
Domnului din Oslo, Norvegia.
Lunea Luminată, 13 aprilie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei ortodoxe româneşti din Trondheim, Norvegia. Îl botează pe 
adolescentul norvegian Ioan Karlsen. 
Marțea Luminată, 14 aprilie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia. Participă la Agapa 
pascală de la sediul Episcopiei Europei de Nord şi la Agapa pascală cu pensionarii români din Stockholm, 
fiind însoţit de tinerii din Grupul coral „Credo”.
Joia Luminată, 16 aprilie 2015 
Săvârşeşte Privegherea de hram în biserica Mănăstirii Zosin, Botoşani. 
Vinerea Luminată, 17 aprilie 2015 – Izvorul Tămăduirii
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica Mănăstirii Zosin. Vizitează Mănăstirea Cozancea.  
Sâmbăta Luminată, 18 aprilie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Zosin. Sfinţeşte şi împarte Sfântul Artos. În localitate 
suceveană Arbore, săvârşeşte Trisaghionul la catafalcul adormitului în Domnul Vasile Buliga (64 de ani). 
Duminica Sfântului Apostol Toma, 19 aprilie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Popăuţi din Botoşani. În localitate suceveană Arbore, 
înmormântează pe credinciosul Vasile Buliga (64 de ani). Vizitează Mănăstirea Guranda.
Luni, 20 aprilie 2015 
Vizitează biserica Sfântul Ierarh Vasile cel Mare a Spitalului judeţean Botoşani şi se roagă pentru mai 
mulţi bolnavi. În cimitirul oraşului Darabani şi în vechiul cimitir al localităţii Teioasa săvârşeşte Parasta-
sul de Paştile Blajinilor. Vizitează casa memorială a Sfântului Cuvios Ioan Iacob din Crăiniceni, Dorohoi şi 
săvârşeşte Trisaghionul la mormintele bunicii şi părinţilor Cuviosului nemţean. Seara, vizitează Mănăstirea 
Ieşeanca şi pe bolnavii din spitalul oraşului Dorohoi. 
Marți, 21 aprilie 2015 
În cimitirul bisericii din Bucecea, Botoşani, săvârşeşte Slujba parastasului. Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop Pimen la Reşedinţa arhiepiscopală de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava şi 
cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan la Reşedinţa mitropolitană din Iaşi.
Joi, 23 aprilie 2015 – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Mare Mucenic Gheor-
ghe din Stockholm. 
Vineri, 24 aprilie 2015 
Vizitează mai mulţi bătrâni şi bolnavi în Stockholm. 
Sâmbătă, 25 aprilie 2015 
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, îi cunună pe tinerii Iulian-Gheorghe şi Gina.
Duminica Mironosițelor, 26 aprilie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti din Copenhaga. Oferă credincioaselor din paro-
hie mai multe daruri şi participă la Agapa pascală.
Joi, 30 aprilie 2015
În biserica parohiei româneşti din Uppsala, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu. Vizitează mai multe familii de 
români şi familii de convertiţi din Uppsala şi din împrejurimi. Săvârşeşte Slujba Aghiasmei mici în noua casă 
a preotului paroh Dan Virgil Păcurar.
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MAI
Vineri-sâmbătă, 1-2 mai 2015 
În Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, participă la lucrările Adunării eparhiale.
Duminică, 3 mai 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Sfinții Arhangheli din Berlin, Germania.
Marți, 5 mai 2015
În aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, participă la Ceremonia de decernare a titlului de 
Doctor Honoris Causa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei Andreicuţ al Clujului. Vizitează Mănăs-
tirea Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Alba-Iulia şi monumentala biserică Sfinții Ioan Botezătorul, Apos-
tolul şi Hrisostomul din Alba-Iulia.
Miercuri, 6 mai 2015
În satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, îl înmormântează pe credinciosul Gavrilă Clapa (90 de 
ani). Vizitează pe bătrânii şi bolnavii din sat.
Joi, 7 mai 2015 
La Centrul Episcopal din Deva, se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu şi cu ierarhii 
Mitropoliei Ardealului. Vizitează Castelul Corvineştilor din Hunedoara.
Vineri, 8 mai 2015 – Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan
În Mănăstirea Prislop, slujeşte în sobor de arhierei Sfânta Liturghie de hram şi pune piatra de temelie la 
noua biserică din incinta mănăstirii.
Sâmbătă, 9 mai 2015 – Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfinții Arhangheli din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-
Năsăud. La casa părintească, îl aniversează pe tatăl său Vasile Drăgoi, la împlinirea vârstei de 80 de ani. În 
biserica din Căianu Mare, jud. Bistriţa-Năsăud, îi cunună pe tinerii Marius-Teodor şi Aurica Poienar.
Duminica Samarinencei, 10 mai 2015 
În biserica din localitatea sibiană Poplaca, împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Visarion al Tulcii, 
slujeşte Sfânta Liturghie şi îi cunună pe tinerii Emanuel-Pavel şi Maria-Florina Tăvală. Vizitează Mănăstirea 
Râmeţ.
Luni, 11 mai 2015 
Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen la Reşedinţa arhiepiscopală de la Mănăstirea 
Sfântul Ioan cel Nou din Suceava.
Marți, 12 mai 2015 – Sfântul Mucenic Ioan Valahul
Participă la Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava.
Miercuri, 13 mai 2015 
Sfinţeşte Farmacia din localitatea suceveană Todireşti.
Vineri, 15 mai 2015 
Participă la pelerinajul din Stiklestad şi împrejurimi, la biserica şi izvorul Sfântului Rege Martir Olav.
Sâmbătă, 16 mai 2015 
În biserica parohiei româneşti din oraşul norvegian Trondheim, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi botează 
pruncii Andrei şi Victoria.
Duminică, 17 mai 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram şi botează pruncul Ştefan-Olav ce provine dintr-o familie ortodoxă 
mixtă, româno-norvegiană, din Oslo. După Liturghie, asistă la parada portului popular scandinav organiza-
tă cu prilejul Zilei Naţionale a Regatului Norvegiei.
Luni, 18 mai 2015 
La Stockholm, se întâlneşte cu mai mulţi tineri ai Centrului de tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.
Marți, 19 mai 2015 
La Stockholm, susţine cateheze cu tinerii catehumeni suedezi şi americani care se pregătesc pentru Taina 
Sfântului Botez.
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Miercuri, 20 mai 2015
Participă la priveghere în paraclisul Mănăstirii Ortodoxe Române Sfinții Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan 
Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca.
Joi, 21 mai 2015 – Înălțarea Domnului, Sfinții Împărați Constantin şi mama sa Elena
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi pomenirea eroilor în paraclisul Mănăstirii Ortodoxe Române Sfinții Cuvioşi 
Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca. Seara, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu 
şi susţine o cateheză în biserica parohiei româneşti din oraşul danez Aalborg. Se întâlneşte cu tinerii 
Centrului de tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, filiala Aalborg.
Vineri, 22 mai 2015 
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în biserica pescarilor de pe ţărmul oraşului Skagen, în cel mai nordic 
punct al Danemarcei, unde se întâlnesc Marea Nordului cu Marea Baltică. Poartă un dialog duhovnicesc cu 
tinerii şi credincioşii ortodocşi români şi danezi din Skagen.
Sâmbătă, 23 mai 2015 
Slujeşte la priveghere în paraclisul Mănăstirii Ortodoxe Române Sfinții Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan 
Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca.
Duminică, 24 mai 2015 
În biserica românească Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la 
Suceava din Ikast, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi botează pruncii Ştefan şi Alexia-Paula. În Atelierul de 
veşminte bisericeşti şi tradiţionale Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeş din Ikast, binecuvân-
tează noile maşini de cusut şi brodat, aciziţionate prin jertfa şi osteneala maicii preotese Elena-Gabriela 
Casian şi a credincioaselor parohiei. 
Luni, 25 mai 2015 
Săvârşeşte slujba Ceasurilor în paraclisul Mănăstirii Ortodoxe Române Sfinții Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan 
Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca. În oraşul suedez Göteborg, vizitează mai mulţi enoriaşi bolnavi.
Marți, 26 mai 2015 
În Sala de protocol a Hotelului Sheraton din Stockholm participă la recepţia oferită de Arhiepiscopia siriană 
din Scandinavia cu prilejul vizitei Patriarhului sirian Ignatius Aphrem II.
Miercuri, 27 mai-vineri, 29 mai 2015
Vizitează mai multe familii de enoriaşi români şi suedezi din Stockholm.
Joi, 28 mai 2015 
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, îi cunună pe tinerii Mauno-Ensio (finlandez ortodox) şi Ana Maria.
Sâmbătă, 30 mai 2015 – Moşii de vară
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi pomenirea celor adormiţi în Paraclisul Sfântul Apostol Andrei şi Sfinții Voie-
vozi Români de la Centrul Eparhial din Stockholm. O botează pe prunca Ioana-Sofia.
Duminica Rusaliilor, 31 mai 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Vecernia plecării genunchilor în Parohia Naşterea Maicii Domnului şi Sfinții 
Cuvioşi Nicodim de la Tismana şi Grigorie Decapolitul din Copenhaga. Îl botează pe profesorul universitar 
danez Jan Gissel.

IUNIE
Lunea Rusaliilor, 1 iunie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Ortodoxă Suedeză Sfânta Treime din Bredared.
Marți-joi, 2-4 iunie 2015 
În Bucureşti, la Patriarhia Română, participă la lucrările Sântului Sinod.
Sâmbătă, 6 iunie 2015 
În biserica parohiei româneşti din Bergen, Norvegia, săvârşeşte Sfânta Liturghie cu Slujba Te Deum-ului şi 
prezidează lucrările Adunării eparhiale. Îl botează pe adultul norvegian Ioan. Conduce pelerinajul în fior-
durile de pe coasta de vest a Norvegiei.
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Duminica Tuturor Sfinților, 7 iunie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfintele Mucenițe Filofteia, Tatiana şi Suniva din 
Bergen, Norvegia. Spovedeşte şi îndrumă preoţii şi credincioşii pelerini din Suedia, Finlanda, Norvegia şi 
Danemarca.
Luni, 8 iunie 2015 
Vizitează în localiatea Seljie de pe coasta de vest a Norvegiei, mănăstirea cu obştea constituită din călu-
gări norvegieni şi de alte naţionalităţi, convertiţi la ortodoxie, aflată sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei 
Georgiei.
Marți, 9 iunie 2015
Participă la Sfânta Liturghie săvârşită în paraclisul mănăstirii ortodoxe Sfânta Muceniţă Suniva din Selje. 
Face un pelerinaj pe urmele sfinţilor misionari ortodocşi scandinavi de pe insula Selja, oprindu-se la locul 
şi peştera unde s-a nevoit, în secolul al X-lea, Sfânta Suniva, luminătoarea coastei de vest a Norvegiei.
Miercuri, 10 iunie 2015
Vizitează Muzeul Universitar din Bergen unde se întâlneşte cu prof. univ. dr. Henrik von Achen, directorul 
muzeului norvegian şi cu delegaţii Muzeului Unirii din Alba Iulia, stabilindu-se detaliile legate de expoziţia 
temporară de icoane româneşti de patrimoniu din Transilvania.
Joi, 11 iunie 2015
La Ambasada României din Stockholm, participă la ceremonia de rămas bun a doamnei ambasador Răduţa 
Matache.
Vineri, 12 iunie 2015 
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu şi susţine o cateheză în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe din Stockholm.
Sâmbătă, 13 iunie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi pomenirea celor adormiţi în Paraclisul Sfântul Apostol Andrei şi Sfinții Voie-
vozi Români de la Centrul Eparhial din Stockholm. O botează pe prunca Cristina.
Duminica Sfinților Români, 14 iunie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Parohia Sfinții Români din oraşul Roskilde, Danemarca. După-amia-
ză, săvârşeşte Slujba aghiazmei la Izvorul Sfântului Ioan Botezătorul din Roskilde.
Sâmbătă, 20 iunie 2015
Se întâlneşte la Centrul Mitropolitan din Cluj cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei Andreicuţ. 
Duminică, 21 iunie 2015 
În biserica parohială din Ilişua, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi cinsteşte icoana lăcrămi-
toare a Maicii Domnului de la Ilişua. Oferă pentru altarul bisericii Crucea Nordului cu postament.
Luni, 22 iunie 2015 
La Centrul Mitropolitan din Cluj se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei şi cu Părintele 
Rafael Noica.
Miercuri, 24 iunie 2015 – Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Aducerea moaştelor Sfântului 
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
În ajun, în incinta Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava săvârşeşte Slujba privegherii 
şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Dimineaţă, în sobor de arhierei, slujeşte la Sfânta Liturghie de hram. 
Participă la procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou în zona centrală a oraşului Suceava.
Joi, 25 iunie 2015
Vizitează Mănăstirea Zosin, jud. Botoşani.
Vineri, 26 iunie 2015
În localitatea suceveană Vicovu de Jos, este primit de Sofia Vicoveanca, doamna cântecului popular 
bucovinean, în casa sa unde se păstrează colecţia de costume tradiţionale. Îi oferă, pentru a se adău-
ga în colecţie, două costume străvechi, bărbătesc şi femeiesc, care provin din zona sa natală a Văilor 
Țibleşului.
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Sâmbătă, 27 iunie 2015
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, slujeşte la târnosirea capelei Sfinții 
Apostoli Petru şi Pavel a Penitenciarului din Bistriţa. Oferă, pentru altarul bisericii, Crucea Nordului cu 
postament.
Duminică, 28 iunie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan din localitatea năsăudea-
nă Maieru. Oferă pentru altarul bisericii Crucea Nordului cu postament. Vizitează bisericile din Rodna, 
Şanţ, Cormaia şi Mănăstirea de maici din Cormaia-Sângeorz Băi.
Luni, 29 iunie 2015 – Sfinții Apostoli Petru şi Pavel
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în capela Penitenciarului din Gherla, îi încurajează pe deţinuţi şi vizitează zarca 
şi muzeul memorialului. Se închină la icoana Maicii Domnului din biserica Mănăstirii Nicula.
Marți, 30 iunie 2015 – Soborul Sfinților 12 Apostoli 
În mănăstirea maramureşană Bârsana, slujeşte, în sobor de arhierei, Sfânta Liturghie de hram.

IULIE
Miercuri, 1 iulie 2015 – Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți
În Mănăstirea Bogdana din Rădăuţi, slujeşte, în sobor de arhierei, Sfânta Liturghie de hram.
Joi, 2 iulie 2015 – Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
În Mănăstirea Putna, slujeşte, în sobor de arhierei, Sfânta Liturghie de hram.
Duminică, 5 iulie 2015
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, târnoseşte biserica Sfân-
tul Ierarh Nicolae din Valea Glodului, Protopopiatul Fălticeni, şi slujeşte Sfânta Liturghie.
Miercuri, 8 iulie 2015
Îi primeşte la casa părintească din Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, pe directorul Tudor Sălăgean şi echipa 
de cercetători de la Muzeul Etnografic din Cluj pentru donaţia casei sale bătrâneşti muzeului clujean.
Duminică, 12 iulie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din Leeds, Marea 
Britanie. Îi botează pe pruncii Noah-Adrian şi Teodor. Vizitează câteva familii de ucenici din Leeds.
Vineri, 17 iulie 2015
În biserica Mănăstirii Zosin, jud. Botoşani, slujeşte Taina Sfântului Maslu.
Sâmbătă, 18 iulie 2015
În biserica Mănăstirii Zosin, jud. Botoşani, slujeşte Sfânta Liturghie. Vizitează mai mulţi bolnavi în Botoşani 
şi în împrejurimi. Vizitează la Ipoteşti, casa memorială a poetului Mihai Eminescu. 
Duminică, 19 iulie 2015
În sobor de arhierei, târnoseşte biserica Mănăstirii Eşanca, jud. Botoşani, şi slujeşte Sfânta Liturghie. 
Săvârşeşte Privegherea de hram la Mănăstirea Nuşeni, jud. Bistriţa-Năsăud.
Luni, 20 iulie 2015 – Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Nuşeni, jud. Bistriţa-Năsăud. 
Marți, 22 iulie 2015 – Sfânta Mironosiță Maria Magdalena
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în 
mănăstirea din satul său natal Oarţa de Sus, jud. Maramureş. Vizitează casa părintească a Mitropolitului 
Andrei şi participă la manifestările culturale din centrul localităţii. Vizitează casa tradiţională din Oarţa de 
Sus şi biserica monument istoric din satul învecinat Orţiţa.
Sâmbătă, 25 iulie 2015 
În biserica din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud îi cunună pe tinerii consăteni Mihai-Robert 
şi Elisabeta de la Pomniţări-Cerci. 
Duminică, 26 iulie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în localitatea maramureşeană Recea. Vizitează Muzeul Satului din Baia Mare. 
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Luni, 20 iulie 2015 – Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Nuşeni, jud. Bistriţa-Năsăud.
Luni, 27 iulie 2015 – Sfântul Mare Mucenic Pantelimon
În biserica din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte Sfânta Liturghie. Slujeşte Proho-
dul pentru credinciosul spermezean Grigore Deneş (86 ani) de la Podul Sânătorii.
Joi, 30 iulie 2015
În biserica din satul său natal Spermezeu, îl botează pe pruncul Alexandru. 
 
AUGUST
Sâmbătă, 1 august 2015
Vizitează Mănăstirea Ciucea, jud. Cluj. Săvârşeşte Paraclisul Maicii Domnului în biserica Mănăstirii Râşca 
Transilvană. 
Duminică, 2 august 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfânta Treime din Morlaca, jud. Cluj. Seara săvârşeşte Paraclisul 
Maicii Domnului şi susţine o cateheză în biserica Învierea Domnului din Câmpia Turzii.
Luni, 3 august 2015
Vizitează Mănăstirea Mihai Vodă din oraşul Turda. La Muzeul Etnografic din Cluj se întâlneşte cu directorul 
şi semnează documentele de donare a casei sale bătrâneşti muzeului clujean.
Miercuri, 5 august 2015 – Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, târnoseşte biserica Mănăs-
tirii Mestecăniş din ţinuturile Dornelor. Seara săvârşeşte Privegherea de hram la Mănăstirea Suceviţa.
Joi, 6 august 2015 – Schimbarea la Față a Mântuitorului
Săvârşeşte Liturghia de hram la Mănăstirea Suceviţa.
Vineri, 7 august 2015 – Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
Slujeşte Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei, în biserica mare a Mănăstirii Sihăstria Neamţului. 
Duminică, 9 august 2015 
În biserica Sfântul Herman de Alaska din oraşul Kuopio se întâlneşte cu românii stabiliţi în sudul Finlandei.
Luni, 10 august 2015 
La Ambasada României din Helsinki, se întâlneşte cu domnul ambasador Cătălin Avramescu. La Cen-
trul cultural Sophia al Mitropoliei Ortodoxe Finlandeze din Helsinki participă la recepţia oferita de 
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Ambrosius de Helsinki, cu prilejul aniversării zilei de naştere.
Marți, 12 august 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohială din localiatea Rogojel, jud. Cluj. Se întâlneşte cu tinerii 
din comunitatea ASCOR în tabăra de la Rogojel. Seara, vizitează biserica Sfânta Treime din Huedin şi sediul 
Protopopiatului Huedin.
Miercuri, 13 august 2015 
Îi vizitează pe pictorii din Grupul Prolog în atelierele de creaţie de la Colibiţa, jud. Bistriţa-Năsăud.
Joi, 14 august 2015
Participă la pelerinajul parcurs pe jos din Gherla spre Mănăstirea Nicula unde slujeşte Vecernia. La Mănăs-
tirea Dobric, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte Privegherea şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
Vineri, 15 august 2015 – Adormirea Maicii Domnului
Slujeşte Sfânta Liturghie de hram, la Mănăstirea Dobric, jud. Bistriţa-Năsăud. Sfinţeşte troiţa de la răscrucea 
satului Dobric, în faţa casei credincioasei Leontina Creţa. La casa părintească din Spermezeu, îi primeşte 
pe pictorii Horea Paştina, Constantin Flondor şi Mihai Sârbulescu. Seara, în biserica Sfântul Apostol Toma 
din Cluj-Napoca, o botează pe prunca Maria.
Sâmbătă, 16 august 2015 – Sfinții Martiri Brâncoveni
Slujeşte Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei, la altarul de vară al Mănăstirii Hurezi, jud. Vâlcea, 
ctitoria Sfinţilor Brâncoveni.
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Joi, 20 august 2015 
În biserica parohială din localitatea Salva, jud. Bistriţa-Năsăud, îi cunună pe tinerii Florin-Gheorghe şi Alina 
Ceuca, înveşmântaţi în portul tradiţional. Binecuvânteză pe purtătorii datinilor acestei Nunţi năsăudene.
Duminică, 23 august 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol, jud. Constanţa. Săvârşeşte 
Slujba Trisaghionului la mormântul marelui părinte duhovnic Arsenie Papacioc. 
Marți, 25 august 2015– Sfintul Cuvios Pimen cel Mare 
În biserica Mănăstirii Sfâtul Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Polihro-
niul, în sobor de arhierei, cu prilejul aniversării zilei de naştere a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop 
Pimen. 
Joi, 27 august 2015
În biserica Mănăstirii Sfâtul Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava, săvârşeşte Sfânta Liturghie împreună 
cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen, cu prilejul aniversării zilei sale onomastice. 
Vineri, 28 august 2015
Participă la Privegherea de hram în biserica Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. 
Sâmbătă, 29 august 2015 – Tăierea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. 
Duminică, 30 august 2015
Împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Gurie al Devei şi Hunedoarei, participă la procesiunea de hram 
şi slujeşte Sfânta Liturghie la altarul de vară al bisericii din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud. 
Sfinţeşte Icoana Maicii Domnului Alăptătoarea de la Casa lui părintească.

SEPTEMBRIE
Marți-joi, 1-3 septembrie 2015
Vizitează bătrânii şi bolnavii din zona sa natală a Văilor Țibleşului. 
Vineri-luni, 4-7 septembrie 2015
În Cluj-Napoca, participă la manifestările prilejuite de întrunirea tinerilor ortodocşi români şi europeni.
Sâmbătă, 5 septembrie 2015
Pe esplanada din faţa Catedralei Mitropolitane din Cluj, în faţa miilor de tineri, slujeşte la rugăciunea de 
dimineaţă şi rosteşte o meditaţie duhovnicească.
Duminică, 6 septembrie 2015
Pe esplanada din faţa Catedralei Mitropolitane din Cluj, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
slujeşte în sobor de arhierei Sfânta Liturghie în prezenţa câtorva mii de tineri.
Marți, 8 septembrie 2015 – Naşterea Maicii Domnului
La Mănăstirea Vorona, jud. Botoşani, în sobor de arhierei, săvârşeşte Târnosirea bisericii din cimitir şi 
Sfânta Liturghie de hram şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Seara, în Mănăstirea Iteşti, împreună cu 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim al Romanului şi Bacăului, târnoseşte paraclisul şi pune piatra 
de temelie la noul aşezământ filantropic.
Miercuri, 9 septembrie 2015 – Sfinții Părinți Ioachim şi Ana 
În Catedrala Arhiepiscopală din Roman, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Polihroniul, cu prilejul aniversării zilei 
onomastice a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ioachim. Rosteşte un cuvânt de omagiere a sărbătoritului.
Sâmbătă, 12 septembrie 2015
În oraşul Sölvesborg din sud-estul Suediei, târnoseşte biserica românească de lemn cu hramul Sfinții 
Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni şi sâvârşeşte Sfânta Liturghie. Participă concertul de muzică bisericească,  
susţinut de Grupul coral „Credo” al Episcopiei Europei de Nord, cu prilejul acestui eveniment de mare 
însemnătate pentru românii din diaspora scandinavă.
Duminică, 13 septembrie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din fiordul 
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norvegian Haugesund. O botează pe prunca Sofia-Carla, primul copil în familia preotului paroh Valeriu 
Dumitru Chiorbeja şi a soţiei sale Iulia.
Luni, 14 septembrie 2015 – Înălțarea Sfintei Cruci
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Apostol Andrei şi Sfinții Voievozi Români de la Centrul 
Eparhial din Stockholm.
Miercuri, 16 septembrie 2015 
La Tulcea, este primit de către Preasfinţitul Părinte Episcop Visarion. Vizitează catedrala veche şi catedrala 
nouă, Centrul Eparhial şi Seminarul Teologic Ortodox unde se întâlneşte cu elevii seminarişti.
Joi-vineri, 17-18 septembrie 2015
Vizitează mai multe aşezăminte monahale, de enorie şi filantropice din Delta Dunării.
Sâmbătă, 19 septembrie 2015
În biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Mahmudia, jud. Tulcea, îi cunună pe tinerii Dragoş şi Adina Irina, 
membrii activi ai parohiei ortodoxe române din Copenhaga.
Duminică, 20 septembrie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de pe braţul Sfântul Gheorghe al 
Deltei.
Sâmbătă, 26 septembrie 2015 – Sfântul Voievod Neagoe Basarab
În Catedrala Arhiepiscopală de la Curtea de Argeş, ctitorită de Sfântul Neagoe, împreună cu Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi Muscelului, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram şi se închină la 
mormântul Voievodului din catedrală. Vizitează Mănăstirile Sfântul Ilie şi Acoperământul Maicii Domnului 
de pe Transfăgărăşan, jud. Argeş.
Duminică, 27 septembrie 2015 – Sfântul Ierarh Antim Ivireanul
Slujeşte Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei, la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale din 
Râmnicu-Vâlcea.
Luni, 28 septembrie 2015 
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic, vizitează Mănăstirile Florica-Piteşti, Trivale şi 
Văleni din Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului.
Miercuri, 30 septembrie 2015 
În Catedrala Patriarhală, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor 
de arhierei cu prilejul aniversării a 8 ani de la întronizarea Preafericirii Sale.

OCTOMBRIE 
Joi, 1 octombrie 2015 – Acoperământul Maicii Domnului
În Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc slujeşte în sobor de arhierei Liturghia de hram. Îl vizitează la 
Centrul Episcopal din Miercurea Ciuc pe Preasfinţitul Părinte Episcop Andrei al Covasnei şi Harghitei. Se 
închină la altarele Mănăstirilor Izvorul Mureşului, Doamnei şi Topliţa.
Vineri, 2 octombrie 2015 
Vizitează bătrânii şi bolnavii din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud.
Sâmbătă, 3 octombrie 2015 
Îi primeşte la casa părintească din Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, pe sculptorul Virgil Scripcariu din 
Bucureşti. Se stabilesc locurile din satul său natal unde vor fi amplasate crucile de piatră. După-amiază, în 
biserica parohială din Târlişua, jud. Bistriţa-Năsăud, o botează pe prunca Georgiana, salvată în chip minu-
nat de la avort. La mormintele din cătunul Strâmbulici-Târlişua, săvârşeşte Trisaghionul şi sfinţeşte noile 
cruci la morminte. 
Duminică, 4 octombrie 2015
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii năsăudene Cormaia. 
Luni-marți, 5-6 octombrie 2015
Vizitează bătrânii şi bolnavii din zona sa natală a Văilor Țibleşului. 
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Miercuri, 7 octombrie 2015 
Îi primeşte la casa părintească din Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, pe directorul Ciprian Anghel Ştefan de 
la Muzeul Etnografic ASTRA din Sibiu pentru a dona casa străbunicilor săi muzeului sibian.
Sâmbătă, 10 octombrie 2015 
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, îi cunună pe tinerii Marius-Romeo şi Laura-Mioara.
Duminică, 11 octombrie 2015
În biserica parohiei româneşti din Oslo, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi botează pruncele Sara şi Sara-Suza-
na. Vizitează mai multe familii din oraş.
Luni-marți, 12-13 octombrie 2015
Vizitează bătrânii şi bolnavii din Stockholm. 
Marți, 14 octombrie 2014 – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi
La Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, săvârşeşte Slujba Privegherii şi Sfânta Liturghie. 
Joi, 15 octombrie 2015
La sediul Ambasadei României din Stockholm, participă la recepţia oferită de noul Ambasador Iulian Buga, 
la începutul mandatului său diplomatic.
Sâmbătă, 17 octombrie 2015
În biserica parohială din oraşul suedez Uppsala, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi botează tânăra familie Glass, 
americano-suedeză, pe Matthew cu soţia sa Åsa şi pe fetiţa lor Alma. După-amiază, în Paraclisul Centrului 
Episcopal din Stockholm, îi cunună pe tinerii Florentin şi Valentina.
Duminică, 18 octombrie 2015
În biserica parohială din oraşul suedez Uppsala, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi cunună pe tinerii Matthew şi Åsa.
Miercuri, 21 octombrie 2015
În capela cimitirului Skogskyrkogården din Stockholm, săvârşeşte slujba înmormântării credinciosului Ioan 
Bucătariu (57 ani).
Vineri, 23 octombrie 2015 – Sfântul Cuvios Macarie Romanul
Târnoseşte Paraclisul Mănăstirii Ortodoxe Române Sfinții Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la 
Neamț din oraşul danez Ikast şi săvârşeşte pe altarul sfinţit Dumnezeiasca Liturghie. Spovedeşte şi îndru-
mă preoţii şi credincioşii pelerini din Suedia, Norvegia şi Danemarca.
Sâmbătă, 24 octombrie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohială Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Sfântul Mare Mucenic Ioan 
cel Nou de la Suceava din oraşul Ikast. Îi cunună pe tinerii Robert şi Maria Alexandra, înveşmântaţi în portul tradiţional. 
Duminică, 25 octombrie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie la altarul de vară din incinta Catedralei Patriarhale din Bucureşti şi rosteşte 
cuvântul de învăţătură.
Luni, 26 octombrie 2015 – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir
Slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
Marți, 27 octombrie 2015 – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi
La Catedrala Patriarhală, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel.
Miercuri, 28 octombrie 2015 
Participă la Sfânta Liturghie şi Tedeum în Catedrala Patriarhală din Bucureşti şi la sesiunea solemnă a lucră-
rilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. După-amiază, participă la Palatul Cotroceni la primirea 
membrilor Sfântului Sinod de către Preşedintele României, Dl. Klaus Iohannis.
Joi, 29 octombrie 2015
Participă la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Sâmbătă, 31 octombrie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Mina din Kristiansand, 
Norvegia. Îl botează pe pruncul Gabriel-Mina. Vizitează câteva familii de români.
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NOIEMBRIE 
Duminică, 1 noiembrie 2015 
În biserica parohiei româneşti Buna Vestire şi Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica şi Swithun de Winchester 
din oraşul Stavanger, Norvegia, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi cinsteşte icoana Maicii Domnului ‒ Stăpâna 
fiordurilor.
Marți, 3 noiembrie 2015 
Plantează câţiva stejari în cimitirul din satul său natal, Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, şi îi vizitează pe 
bătrânii şi bolnavii din comunitate.
Miercuri, 4 noiembrie 2015 
Îi primeşte la casa părintească din Spermezeu, pe ieroschimonahul Simeon de la Mănăstirea Sihăstria 
Neamţului şi pe ieromonahul Nicodim de la Mănăstirea Cormaia Năsăudului. Dăruieşte două cande-
le preţioase, pentru icoanele împărăteşti din tâmpla altarului străvechii biserici de lemn Buna Vestire a 
Mănăstirii Cormaia.
Vineri, 6 noiembrie 2015 
În biserica Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava, participă la Liturghie şi săvârşeşte 
Taina Sfântului Maslu. Se întâlneşte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor.
Sâmbătă, 7 noiembrie 2015 
În sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, slujeşte Sfânta Liturghie cu prilejul 
târnosirii bisericii Intrarea în Biserică Maicii Domnului şi a inaugurării Aşezământului pentru copii a Mănăs-
tirii Bogdana din Rădăuţi.
Duminică, 8 noiembrie 2015 – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil
În sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, slujeşte Sfânta Liturghie cu prilejul 
târnosirii bisericii Mănăstirii Zosin, jud. Botoşani. Vizitează casa memorială Patriarhul Teoctist din localita-
tea botoşăneană Tocileni.
Luni, 9 noiembrie 2015 – Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina 
În Catedrala Arhiepiscopală din Roman, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi îl hirotoneşte întru diacon pe 
tânărul Ioan Răzvan. Seara, în biserica Sfinții Împărați Constantin şi Elena din municipiul Bacău, împre-
ună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim al Romanului şi Bacăului săvârşeşte Slujba de 
pomenire lângă catafalcul tinerei Elena Andra Toader, decedată în incendiul de la Clubul „Colectiv” 
din Bucureşti. 
Marți, 10 noiembrie 2015
În aula Facultăţii de Construcţii din Bucureşti, participă la ceremonia acordării titlului academic Doctor 
Honoris Causa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei al Clujului.
Joi, 12 noiembrie 2015 – Sfinții Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica românească Sfinții Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni din 
oraşul suedez Sölvesborg. Vizitează câteva familii din împrejurimi.
Sâmbătă, 14 noiembrie 2015
Împreună cu Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului si 
Sătmarului, face o vizită părintească la Spitalul Universitar din oraşul norvegian Bergen, tânărului Marius 
Frăţoaică, rănit în incendiul de la clubul bucureştean „Colectiv”. Seara, în biserica parohială din oraşul 
norvegian Bergen, îi cunună pe tinerii Alin Ovidiu şi Maria Ştefania.
Duminică, 15 noiembrie 2014 – Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț
În biserica parohială din oraşul norvegian Bergen, săvârşeşte Sfânta Liturghie împreună cu Preasfinţitul 
Părinte Iustin Sigheteanul căruia îi conferă distincţia „Crucea Nordului pentru arhierei”. După-amiază, cei 
doi ierarhi vizitează Muzeul Universitar din Bergen, fiind primiţi de către directorul instituţiei, profesorul 
dr. Henrik von Achen.
Luni-joi, 16-19 octombrie 2015
Vizitează mai multe familii din Stockholm. 
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Sâmbătă, 21 noiembrie 2015 – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Parohia Ortodoxă Română Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
şi Sfinții Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriței şi Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopii Romanului din oraşul 
Aalborg, Danemarca. Vizitează mai multe familii din oraş.
Duminică, 22 noiembrie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română Izvorul Tămăduirii şi Sfintele Cuvioase Parasche-
va de la Iaşi, Teodora de la Sihla şi Ana Vikinga de Novgorod din oraşul Aarhus, Danemarca. Vizitează mai 
multe familii din oraş. 
Luni, 23 noiembrie 2015 
Vizitează mai multe familii în oraşele suedeze Göteborg şi Linköping.
Marți, 24 noiembrie 2015 
La Centrul Episcopal din Stockholm, spovedeşte şi îndrumă credincioşii. Îl primeşte în vizită pe Ambasadorul  
României la Stockholm, Dl. Iulian Buga, însoţit de soţia sa, Dna. Mihaela Buga. Seara, săvârşeşte Slujba Privegherii.
Miercuri, 25 noiembrie 2015 – Sfânta Mare Muceniță Ecaterina
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Scoate spre închinare icoana-
relicvar a Sfintei Muceniţe Ecaterina. 
Joi, 26 noiembrie 2015 – Sfântul Cuvios Stelian, Ocrotitorul copiilor
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm. Vizitează în Stockholm familiile 
care au mai mulţi copii. 
Vineri, 27 noiembrie 2015 
În capela Spitalului Central din Stockholm, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu. Poartă un dialog duhovnicesc 
cu tinerii studenţi şi cu credincioşii. 
Sâmbătă, 28 noiembrie 2015 
Vizitează mai multe familii din Stockholm. Seara, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, săvârşeşte 
Taina Sfântului Maslu şi Privegherea.
Duminică, 29 decembrie 2015 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei româneşti din Copenhaga. Împarte daruri celor 
mici şi participă la serbările organizate de copiii de la Şcoala parohială.
Luni, 30 noiembrie 2015 – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi al Episcopiei Europei de Nord
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm. Îl botează pe pruncul 
Andrei. Poartă un dialog duhovnicesc cu tinerii studenţi şi cu credincioşii. 

DECEMBRIE 
Luni, 1 decembrie 2015 – Ziua Națională a României
Săvârşeşte Slujba Te Deum-ului în Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm. Participă în Grünewald Hall 
din Konserthuset, din capitală, la manifestările culturale organizate de Ambasada României şi Institutul  
Cultural Român din Stockholm.
Marți, 2 decembrie 2015
Spovedeşte şi împărtăşeşte bolnavii din Stockholm.
Vineri, 4 decembrie 2015 – Sfânta Mare Muceniță Varvara
În biserica satului său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte Sfânta Liturghie. Vorbeşte la lansa-
rea cd-ului de colinde tradiţionale „Sus la slava ceriului”, cântate de colindătorii din Spermezeu. Împar-
te daruri copiilor din parohie. În localitatea Baţa, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte slujba înmormântării 
învăţătoarei Maria Sabadâş (66 ani), fina de Cununie a părinţilor săi Vasile şi Ana. Seara, săvârşeşte Taina 
Sfântului Maslu în Mănăstirea năsăudeană Dobric.
Sâmbătă, 5 decembrie 2015 – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit
În biserica Sfinții Arhangheli şi Sfântul Andrei Şaguna din Petru Maior-Reghin, săvârşeşte Sfânta Liturghie 
şi botează pruncele Ana-Maria şi Iustina, fiicele familiilor de ucenici arhid. Sorin Sîplăcan cu Dalia-Raluca 
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şi Laurenţiu-Sorin Ormenişan cu Anca. Împarte daruri copiilor din parohie şi povăţuieşte mai multe familii 
de credincioşi. 
Duminică, 6 decembrie 2015 – Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
În biserica Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Apostol Toma din Zalău, împreună cu Preasfinţitul Părinte 
Episcop Petroniu al Sălajului, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram. La propunerea chiriarhului locului, 
conferă preotului paroh Ionuţ Pop distincţia Crucea Nordului pentru clerici. Dăruieşte parohiei o icoană 
pictată a Sfântului Ierarh Nicolae, iar Preasfinţitului Petroniu şi părintelui Ionuţ Pop câte un CD cu colindele 
din satul său natal năsăudean, Spermezeu, de la poalele Munţilor Țibleş, şi un album monografic al bisericii 
româneşti Sfinții Martiri Năsăudeni din oraşul suedez Sölvesborg. La finalul Liturghiei, vizitează casa din 
Zalău în care a locuit în data de 9 noiembrie 1714, Regele Suediei, Carol al XII-lea, în călătoria sa, din sudul 
Basarabiei spre Stockholm. Seara, în biserica Sfânta Treime din Zalău, participă la un concert de colinde 
tradiţionale.
Luni, 7 decembrie 2015 – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeş
Participă la Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Zalău. Vizitează în Zalău mai mulţi bolnavi şi se închină 
la altarul noii biserici Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Proroc Daniel din oraşul Jibou, jud. Sălaj.
Miercuri, 9 decembrie 2014 – Zămislirea Sfintei şi Dreptei Ana
La casa părintească din satul său natal Spermezeu, îşi felicită mama la aniversarea zilei onomastice. Împre-
ună cu preotul paroh Ioan Simeon Buta vizitează bolnavii din Spermezeu. Primeşte la casa părintească 
preoţi slujitori de pe Văile Țibleşului.
Joi, 10 decembrie 2015
La casa sa părintească din satul său natal Spermezeu, primeşte grupuri de colindători.
Vineri, 11 decembrie 2015
Vizitează în Stockholm bolnavii şi familiile încercate de români şi scandinavi.
Sâmbătă, 12 decembrie 2015 – Sfântul Ierarh Spiridon la Trimitundei
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti din oraşul suedez Borås. Îl botează pe pruncul 
Matei-Macarie, cel de-al doilea băiat în familia preotului paroh Silviu Alin Iosif şi a soţiei sale prezbitera 
Florentina-Corina.
Duminică, 13 decembrie 2015 – Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei româneşti din oraşul suedez Göteborg.
Sâmbătă, 19 decembrie 2015
În biserica parohială românească Sfântul Proroc Ilie din Londra, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu, susţine o 
cateheză şi îl botează pe pruncul Macarie-Paraschiv, primul copil al tinerei familii de ucenici, Florin-Marian 
şi Adriana-Maria Gafencu. Seara, participă la Slujba Privegherii în Paraclisul Mănăstirii Ortodoxe Române 
Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț din Londra.
Duminica Sfinților Părinți după trup ai Domnului, 20 decembrie 2015
În biserica parohială românească Sfântul Proroc Ilie din Londra, săvârşeşte Sfânta Liturghie, rosteşte un 
bogat cuvânt de învăţătură, participă la programul de colinde al şcolii parohiale şi împarte daruri copilaşilor. 
După-amiază, în biserica parohială românească Sfântul Proroc Ioan Botezătorul şi Sfântul Mucenic Alban 
din Luton, participă la programul de colinde al şcolii parohiale şi împarte daruri copilaşilor. Îndrumă părinţii 
şi copiii. 
Luni, 21 decembrie 2015 
În străvechea catedrală din oraşul St. Albans, împreună cu un grup de pelerini români, se închină la moaştele 
Sfântului Alban, Întâiul Mucenic al Britaniei. Vizitează Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex. Se 
închină la moaştele Sfântului Cuvios Siluan Athonitul şi săvârşeşte Trisaghionul la mormântul Părintelui 
Sofronie Saharov. Se întâlneşte cu Părintele său duhovnicesc Zaharia Zaharou şi cu obştea mănăstirii. 
Dăruieşte Crucea Nordului cu postament pentru altarul euharistic al mănăstirii.
Miercuri, 23 decembrie 2015 
Vizitează bătrânii şi bolnavii din Stockholm.



Joi, 24 decembrie 2015 – Ajunul Praznicului Naşterii Domnului
În biserica parohială din Uppsala, săvârşeşte Ceasurile Împărăteşti şi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului 
Vasile cel Mare unită cu Vecernia. Participă la programul de colinde al şcolii parohiale şi împarte daruri 
copiilor şi părinţilor.
Vineri, 25 decembrie 2015 – Naşterea Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. 
Împarte daruri copiilor şi participă la Agapa prăznuirii.
Sâmbătă, 26 decembrie 2015 – Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei româneşti din Copenhaga. Participă la programul 
de colinde al şcolii parohiale şi împarte daruri copiilor şi părinţilor.
Duminica după Naştera Domnului, 27 decembrie 2015 – Sfântul întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ștefan
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti din oraşul danez Roskilde. Participă la programul 
de colinde al şcolii parohiale şi împarte daruri copiilor şi părinţilor.
Luni-miercuri, 28-30 decembrie 2015 
Vizitează bătrânii şi bolnavii din Stockholm şi împrejurimi.



În scutul central, bordat cu un șirag de metanii, închis la bază cu o cruce 
șnuruită, este reprezentat chipul Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul 
României. Scutul este așezat pe cârja și crucea arhierească și are pe 
fronton mitra arhierească, fiind încadrat la dreapta de Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare, având în mână sabia, iar la stânga de Sfântul Voievod 
Martir Constantin Brâncoveanu, care ţine în mână Sfânta Cruce. Datorită 
faptului că Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord își desfășoară 
misiunea în ţări monarhice unde este frecventă cinstirea Sfinţilor Regi, 
creștinători ai Scandinaviei, și pe această cale sunt cunoscuţi Sfinţii 
noștri Domnitori, Apărători și Mărturisitori ai credinţei ortodoxe. 
În eșarfa de la baza scutului este redată binecuvântarea Mântuitorului Iisus 
Hristos: Pace vouă! și sunt înscrise numele celor doi Sfinţi Voievozi Români.

Saint Apostle Andrew, the patron saint of Romania is engraved on the 
center side of the shield, bordered by a prayer rope, enclosed at its base with 
a corded cross. The shield is positioned on the Episcopal crozier and cross, 
with the Episcopal mitre on top. Saint Voivode Stephen the Great is on the 
right side with a sword in his hand and on the left side there is Saint Voievod 
and Martyr Constantin Brâncoveanu, who is bearing the cross in his hand. 
The Diocese of the Romanian Orthodox Church of Northern Europe has 
the mission in monarchal countries, where the veneration of the holy kings 
who spread Christianity in the Scandinavian countries is common; for this 
reason the patron saints of the Diocese are the royal Romanian saints who 
bore witness for and protected the Christian Orthodox faith. In the banner 
at the base of the shield, a blessing of our Lord Jesus Christ is engraved: 
Peace be with you! And the names of the two Saint Princes of Romania, who 
are the patron saints of the Diocese. 
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