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Despre identitatea noastră şi rolul 
comunităţilor parohiale1

L.R-T: Preasfinţia Voastră, ce ne-aţi putea spune 
despre însemnătatea unei parohii în diaspora?

PS Sofian: Este foarte important să putem 
avea parohii în cât mai multe localităţi, aici în 
dias pora, unde sunt români. În ultima vreme 
au venit aici tot mai mulţi români la muncă, 
în căutarea unor condiţii mai bune de viaţă 
şi, pentru ca să-şi poată continua și aici viaţa 
religioasă, bineînţeles că aceştia au nevoie şi 
de o asistenţă religioasă. În absenţa unor paro-
hii acest lucru este foarte dificil, iar cei mai mulţi 
dintre ei, atunci când vin aici, nu se orientează 
din păcate, să vadă, dacă există o parohie aco-
lo unde merg, iar după aceea se plâng că nu e 
biserică ortodoxă acolo unde au ajuns. În cazul 
acesta trebuie văzut ce se poate face și cum 
putem să-i ajutăm. O paro hie ortodoxă este lo-
cul unde oamenii pot să-L găsească pe Dum-
nezeu prin sfintele slujbe şi în contactul pe ca-
re-l au unii cu alţii, cu atât mai mult cu cât viaţa 
noastră religioasă nu are doar o dimen siune 
personală, ci şi una comunitară, iar parohiile 
ne ajută mai ales în ce priveşte dimensiunea 
aceasta comunitară. Într-o comunitate parohială 
oamenii se încurajează unii pe alţii să trăiască 
prin credinţă, iar acest lucru este important mai 
ales pentru copiii noştri, pentru că noi poate am 
mai văzut, am moştenit din ţară, am fost învăţaţi 
de părinţii noştri cum să ne rugăm, cum să ne 
închinăm, cum să trăim ca oameni credincioşi, 
dar copiii care se nasc aici nu pri mesc mai ni-
mic în privinţa asta, sau primesc foarte puţin, 
sau diferit de ceea ce suntem noi ca identitate 
şi atunci, în cadrul comunităţii, avem posibili-
tatea să-i creştem şi pe ei în tradiţiile noastre 
ortodoxe româneşti şi putem să ne susţinem cu 
mult mai uşor unii pe alţii

L.R-T: Depărtarea de casă, de ţară, care este 
un lucru cu care mulţi dintre românii stabiliţi în 
străinătate s-au confruntat şi se confruntă în con-
tinuare. Este biserica, după părerea Preasfinţiei 
Voastre un loc în care românul plecat îşi poate 
regăsi identitatea, încrederea şi forţa de a merge 
mai departe?

PS Sofian: Bineînţeles că este. În diasporă, 
biserica joacă un mare rol şi în ceea ce priveşte 
identitatea noastră. Mulţi români vin la biserică 
să audă româneşte, să-şi cultive relaţiile cu alţii 
1 Fragmente dintr-un interviu realizat de Doamna  Loredana 
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români, să-şi astâmpere dorul de casă; deci 
ei găsesc în biserică un „acasă”. Însă, dinco-
lo de această latură identitar lingvistică şi 
sentimentală, biserica are în primul rând o di-
mensiune existenţială, în sensul că, prin credinţă 
omul îşi găseşte un sens al vieţii şi un echilibru. 
Noi, aici în străinătate, trebuie să ne punem 
tot mai mult problema identităţii noastre: Cum 
trăim noi ca oameni, ca români ortodocși, iden-
titatea noastră aici, între alţi cetăţeni de origini 
şi credinţe diferite? Mulţi trăiesc în cadrul unor 
căsătorii mixte, cultural, naţional sau religios 
şi atunci identitatea noastră adevărată ne-o 
găsim  atunci când ne raportăm la  Dumnezeu 
şi prin  Dumnezeu, în mod serios, la noi înşine, 
la înaintaşii noştri, la cei din jurul nostru şi la 
urmaşii noştri. Raportarea aceasta existenţială 
la cei în mijlocul cărora Dumnezeu a rânduit să 
venim în lume şi să trăim ne dă şi o responsa-
bilitate faţă de ei, iar  atunci când ne asumăm 
responsabilitatea faţă de noi înşine, faţă de 
familiile noastre, faţă de semenii în mijlocul 
cărora Dumnezeu a rânduit să trăim, atunci 
ne construim și ne găsim adevărata identitate 
pentru timpul şi locul în care trăim. Aş spune 
că omul, doar în legătura cu Dumnezeu, doar 
ştiind de unde vine şi încotro se îndreaptă, îşi 
poate găsi şi trăi adevărata identitate. Altfel se 
mulţumeşte cu nişte împliniri de ordin materi-
al, social, dar la urmă nu va fi mulţumit, căci 
acestea de fapt nu-l împlinesc cât timp el nu 
înţelege sensul existenţei sale şi ce este che-
mat să facă cu aceasta. De aceea rolul Bisericii 
este foarte, foarte important. Să ne ajute Dum-
nezeu, ca prin biserică, prin oamenii bisericii, 
care să fie la înălţimea chemării lor, să putem 
să ne găsim şi să ne trăim adevărata identitate, 
aceea de fii ai lui Dumnezeu din neamul româ-
nesc, în mijlocul altor fii ai lui Dumnezeu de aici 
din Germania, din Europa şi din toată lumea 
care ne înconjoară.

L.R-T: Ce îndrumare ne-aţi putea da pentru 
parohie, pentru a înainta în Numele şi Legea 
Domnului?

PS Sofian: Ca fiecare, la nivel personal şi 
comunitar în acelaşi timp, să se străduiască 
pentru a se apropia de Dumnezeu, pentru a 
trăi ca om credincios, pentru a trăi identitatea 
pe care o are, pentru că o parohie, ca orice co-
munitate, nu poate fi mai solidă, mai unită, mai 
de calitate, decât sunt membrii ei luaţi în par-
te şi orice membru cu slăbiciuni slăbănogeşte 
întregul corp comunitar, întregul corp parohial, 
în cazul nostru. Deci le doresc tuturor paro-
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hienilor,  să-şi asume conştient ceea ce sunt, 
să-şi asume acest efort personal de a-şi fun-
damenta viaţa personală şi relaţiile cu semenii 
pe credinţa în Hristos. Dacă vrei să ai o co-
munitate frumoasă trebuie să o construieşti. Și 
în familie, dacă vrei să ai o familie frumoasă, 
unită, în care toţi să se iubească unii pe alţii, 
trebuie ca şi tu să dăruieşti iubire, nu poţi 
doar să aştepţi iubire. Frumos ar fi ca, fieca-
re să se străduiască să-şi aducă aportul lui la 
construirea acestei comunităţi, în primul rând 
prin credinţa în  Dumnezeu pe care suntem 
datori să ne-o cultivăm pentru că aceasta 
nu creşte de la sine. „Cu credinţa – spunea 
Părintele Teofil – este cum e cu cultura: te ţii 
de ea, îţi sporeşte; nu te ţii, o pierzi şi pe cea 
care credeai că o aveai”. Şi atunci trebuie să 
ne-o cultivăm. Ori acest lucru se face cu greu-
tate, pentru că este vorba de efortul pe care 
trebuie să-l depunem fiecare, să trăim frumos, 
să biruim ceea ce este urât, ceea ce este ne-
gativ în noi, să trăim ordonat, cu rânduială. 
Iar toate acestea implică un efort pe care, 
dacă ni-l asumăm cu toţii, am putea, prin 
contribuţia personală a fiecăruia să facem ca 
şi comunitatea să înflorească şi eu vă doresc 
să înflorească comunitatea din care faceţi par-
te şi să facă şi roade frumoase.

Donaţii pentru mănăstirea-reşedinţă 
episcopală în München

În vederea ridicării unei mănăstiri care va servi 
ca sediu episcopal în oraşul München, în peri-
oada 28.12.10-01.07.11 s-au făcut  următoarele 
donaţii:

Dumitru & Simona Aciubotăriţei – 100, Neculai Antip – 
200, Marianne Bamberger – 350,  Ella Cristina Barabas 
– 220, Carmen Baumann – 250, Anca Berariu – 625, 
Elena Beşchea – 100, Ciprian (pr.) & Maria Burlăcioiu – 
1000, o credincioasă – 300, Claudia & Cosmin Cătană 
– 1000, Mirca & Ion Cicală – 800, Mariana & Petru Cio-
banu – 600, Lucia Coman – 50, Alina Cozan – 200, Ion 
Vasile & Florina Cristea – 100, Doina – 50, Paul Dörr 
– 90, Ierom. Arsenie Drăgan – 70, Olga Draghia – 100, 
o credincioasă – 350, Camelia Eschrich – 1000, Nor-
bert & Rosa Fröhner – 300, Otto Fronius – 315, Elena 
& Istvan Fülöp – 600, Silvia & Johannes Fülöp – 200, 
Mihai Galeşan – 500, Nicolae Gârlonţa – 480, Ciprian 
& Elena Gătej – 700, Adrian & Corina Gheorghe – 100, 
Ion Gherasim – 150, Anca Simona Grahl – 100, Elena & 
Hans  Gross – 150, Panagiotis Haliassos – 115, Gabri-
ela & Dan Herschbach – 200, Mary Ann Hetzer – 100,  
Valentin Hoffmann – 60, Peter & Aurelia Hubert – 200, 
Maria Hübschmann-Mihalache – 200, Marica Ioniţă, 50, 
Rodica Irimia – 600, Cristian Jalobă – 150, Elena & Ale-
xandru Jurcă – 1000, Denise King – 1600, Titiana Kost 

– 150, Ioana & Horia Popescu-Lăncrănjan 2000, Corina 
& Marian Lazarov – 300, Dragoş Leahu – 200, Marin & 
Graţiela Mangri – 1000, Mitropolia Nürnberg – 10.000, 
Marius (pr.) Mezinca – 100, Florin Mihăescu – 500, Feli-
cia Militaru – 250, Maria & Christian Millim – 500, Viorel 
& Elena Moscu – 1000, M-rea Sf. Ana-Orşova – 100, 
Dumitru (pr.) & Felicia Mureşan – 500, Daniel & Ange-
lica Negulescu – 600, Mihai & Ilia Nica – 350, Simona 
Nica – 200, Daniel & Adina Noessner – 100, Andreas & 
Mihaela Paech – 300, Parohia Dortmund – 200, Parohia 
Konstanz – 700, Parohia Linz – 2000, Parohia ND-Mün-
chen – 6000, Parohia Offenbach – 700, Parohia Stutt-
gart – 1000,  Parohia Traunreut – 100, Parohia Würzburg 
– 500, Gheorghe & Poliana Pascu – 50, Marian Augustin 
Paşcalău – 170, Mihaela Pepene – 100, Irina Petala – 
100, Camelia Petricica – 100, Fundaţia Pro Oriente Linz 
– 230, Dragoş & Adriana Pruteanu – 1000, Diana & Da-
niel Raţiu – 595, Ana & Ovidiu Sechel – 150, Lucia Târliu 
– 360, Adela Tăut – 300, Lorentzen Tim – 50, Virginia & 
Cristian Tofler – 300, Maricica Toma – 50, Andrea Untaru 
– 60, o familie – 60, fam. Stefan & Irina von Wachter – 
390, Ramona Zenser – 50, Udo & Corina Zerbes – 400, 
George Zlota – 671,90, Maria Zurkic – 200.

Mulţumim din suflet tuturor donatorilor şi bine-
făcătorilor noştri şi-L rugam pe Bunul  Dumnezeu 
să-i binecuvinteze. Ne-am bucura ca cei care 
doresc să plătească o anumită suprafaţă de 
teren (referitor la schema de finanţare vezi: 
www.cbrom.de/ro/Noua mănăstire/prezentare-
proiect), s-o facă până la sfârşitul acestui an, 
deoarece trebuie să achităm către oraş costul 
terenului. 

În mod deosebit mulţumim Bisericii Evangheli-
ce Luterane din Bavaria, care în spiritul celei mai 
autentice frăţietăţi creştine ne-a donat, în vede-
rea cumpărării terenului, suma te 300.000 €.

Vizita Preafericitului Părinte Daniel în 
 München şi Punerea pietrei de temelie a 
viitoarei mănăstiri!

Avem bucuria să Vă anunţăm faptul că Preaferi-
citul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, se va afla la München în perioada 
10–13 septembrie. Cu această ocazie, duminică 
11 septembrie, la orele 08:30, Preafericirea Sa, 
înconjurat de un numeros sobor, va săvârşi Sf. 
Liturghie pe locul unde se va construi viitoarea 
mănăstire, în cartierul Aubing, şi va binecu-
vânta acest loc şi lucrările de construcţie, care 
urmează să înceapă anul viitor.

Contul deschis pentru construcţia bisericii este:
Rumänische Orthodoxe Metropolie
Liga Bank, K-Nr. 7045130735; BLZ: 750 903 00
Verwendungszweck: Kirchenbau


