Stimate Domnule Academician Dan Berindei, onorat Juriu,
În calitate de membri ai comunității românești din Germania, avem onoarea și bucuria de
a nominaliza la premiile „Constantin Brâncoveanu”, pe Preasfințitul Sofian Brașoveanul,
episcopul vicar al Episcopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.
Ierarh erudit [1], cu studii absolvite în țară și în străinătate și fiu duhovnicesc al Părintelui
Arhimandrit Teofil Părăian, Preasfințitul Sofian Brașoveanul desfășoară în inima Bavariei
o lucrare cultural-religioasă remarcabilă de conservare și promovare a identității și culturii
românești [2].
Promovarea culturii și a istoriei românești
De multe ori, Preasfințitul Sofian ne-a vorbit despre valoarea educativă și formativă a
frumosului - „Doar cultivând și prețuind frumusețea moștenirii noastre, o putem dărui mai
departe copiilor noștri.” De aceea ne-a încurajat mereu să fim atenți la aspectele aparent
mărunte, cum ar fi acela de a-i învăța pe copiii noștri limba română sau de a veni la Biserică
îmbrăcați în portul nostru popular, pentru a putea ajunge la lucrurile cu adevărat
importante, cum ar fi acela de a deveni noi înșine modele de trăire creștină în mijlocul
societății germane.
Aceste frumoase îndrumări sunt susținute și în mod practic prin faptul că, la invitația și sub
patronajul Preasfinției Sale, se organizează în mod constant manifestări cu caracter
cultural. De exemplu, în anul 2017, cu ocazia Zilei Naționale a României, în sala
Parlamentului din Bavaria a concertat Corala Ciprian Porumbescu [3]. A fost un eveniment
remarcabil la care au participat personalități ale vieții culturale și politice bavareze, dar și
ale diasporei românești. Tot în acest context dorim să mai amintim concertele de colinde
și muzică bisericească ale îndrăgitului Ștefan Hrușcă, ale Coralei Tronos sau ale Corului
Stavropoleos, ca și de concertele anuale de muzică populară care ne aduc la München o
serie de tinere talente din România [4]. Toate acestea au fost nu doar momente de bucurie
pentru comunitatea noastră, ci au fost destinate și promovării tradițiilor și culturii românești
în spațiul german.
Mai mult, oaspeți de seamă, printre care îi amintim pe domnul Nicolae Stroescu-Stânişoară,
pe maestrul Dan Puric, pe biofizicianul Virgiliu Gheorghe, pe domnul Costion Nicolescu
sau pe doamna Lidia Ionescu Stăniloae, au fost invitați cu diferite ocazii pentru a susține
conferințe în mijlocul comunității noastre. Pe lângă invitații români, ne-am bucurat și de
conferințe susținute de personalități de seamă ale teologiei și culturii occidentale între care:
Abatele Mănăstirii Einsiedeln din Elveția, Dr. Martin Werlen, Teologul fost evanghelic,
convertit între timp la Ordodoxie Karl Christian Felmy, Teologul antiohian Georges
Tammer, Filosoful Eugen Biser, Profesorul convertit la Ortodoxie Klaus Kenneth,
Profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din München Anastasios Vletsis şi Konstantin
Nikolakopoulos şi alţii. Astfel, Preasfințitul Sofian ne încurajează să păstrăm o legătură vie
cu figurile marcante ale culturii și științei românești, intrând în dialog deschis cu cultura
occidentală din care ne recomandă să preluăm tot ce este frumos și folositor.

Amintim și implicarea Preasfinției Sale în editarea revistei cu text paralel româno-german
„Deisis”, revistă de spiritualitate și cultură a Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de
Nord, al cărei redactor coordonator este [5].
Inițiator al ciclului de conferințe 100 de ani România
La inițiativa Preasfințitului Sofian, Centrul Bisericesc Român Ortodox din München, în
colaborare cu Consulatul General al României organizează cu prilejul Centenarului Marii
Uniri o serie de conferințe pe această temă, având ca invitați cunoscuți istorici și teologi
[6]. Scopul acestor conferințe este de a înțelege mai bine jertfa și strădania înaintașilor de
a ajunge la împlinirea acestui ideal al poporului nostru, Marea Unire. Printre cei care neau vorbit deja sau ne vor vorbi pe parcursul acestui an amintim pe Pr. Prof. Mircea Basarab,
Prof. Dr. George Enache, Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop precum și pe domnii teologi Prof.
Dr. Paul Brusanovski și Pr. Prof. Dr. Mihail Săsăujan.
Sprijinirea integrării românilor în spațiul german
În cadrul excelentei colaborări cu Consulatul General al României menționăm implicarea
Preasfinției Sale în proiectul „Bavaria de la A la Z” care are ca scop intensificarea
dialogului dintre autoritățile române și cetățenii români din diaspora bavareză [7] .
Președinte fondator al Asociației Tinerilor Ortodocși din Germania (ATORG)
Adevărat părinte duhovnicesc, Preasfințitul Sofian se preocupă în mod intens și continuu
de problemele actuale ale tinerilor români ortodocși din diaspora. În anul 2008, sub
patronajul și în prezența Preasfinției Sale, a fost înființată Asociația Tinerilor Ortodocși
Români din Germania (ATORG) [8], cu filiale în mai multe orașe din Germania și Austria.
Această asociație are drept patroni spirituali pe Sfinții Martiri Brâncoveni pentru ca jertfa
acestor vlăstare domnești să fie și pentru tinerii de azi un model de dăruire lui Hristos și
semenilor. Astfel, Preasfințitul Sofian a creat un cadru tinerilor pentru cultivarea identității
ortodoxe românești, cu deschidere față de cultura spațiului în care trăiesc. Tinerii sunt
stimulați să progreseze în viața spirituală prin organizarea frecventă a unor întâlniri,
conferințe și colocvii. Dacă în München, reședința episcopală, Preasfințitul Sofian se ocupă
în mod direct de organizarea acestor activități [9], în celelalte orașe din eparhie este sprijinit
de preoții parohi, pe care îi îndeamnă să sprijine în mod deosebit tinerii și copiii. Pe lângă
aceste activități locale din timpul anului, există și o întâlnire anuală ATORG, a cărei
organizare este supervizată îndeaproape de Preasfințitul Sofian. Această întâlnire oferă
tinerilor din diverse orașe prilejul să se cunoască unii cu alții, să lege noi prietenii. La
întâlnirea anuală ATORG, Preasfințitul Sofian încearcă să invite personalități de marcă ale
spiritualității și culturii românești. Până acum am avut bucuria de a asculta și de a discuta
cu teologi renumiți ca părintele Petru Pruteanu, părintele Vasile Mihoc și Maica Siluana
Vlad, cu oameni reprezentativi ai culturii noastre ca Andrei Pleșu sau cu oameni deosebiți,
care au explicat tinerilor legătura dintre științele cele mai avansate și teologie, cum este
Părintele Diacon Sorin Mihalache. La rândul său, Preasfințitul Sofian Brașoveanul este
invitat adeseori să vorbească tinerilor în cadrul unor conferințe organizate în țară și
străinătate [10, 11].

Implicarea în educația copiilor
Preasfințitul Sofian a îndemnat în permanență preoții și credincioșii din eparhia sa să nu
neglijeze educația copiilor, ci să încerce să le ofere acestora șansa de a afla cât mai multe
din bogăția tradițiilor, a culturii și a istoriei românilor [12]. Deseori, Preasfinția Sa se
adresează direct copiilor, nu numai în cadrul predicilor de la Sfânta Liturghie și al Tainei
Sfintei Spovedanii, ci și cu ocazia orelor de cultură și spiritualitate ortodoxă românească
pe care le-a inițiat [13].
Preasfinția Sa găsește mereu timp și disponibilitate pentru a susține punerea în practică a
inițiativelor părinților. În acest context enumerăm organizarea de întâlniri, conferințe,
excursii și tabere [14]. Totodată, a susținut și realizarea unei Pagini a Părinților [15] pe
portalul Centrului Bisericesc, prin care răspunsurile Bisericii la problemele și provocările
actuale ajung la cei care au nevoie de ele.
Implicarea în activități caritative
Preasfințitul Sofian este implicat și în foarte multe acțiuni social-caritative desfășurate prin
Asociația Sfântul Vasile - Ajutorare Creștină a Aproapelui din München al cărei președinte
și membru fondator este [17]. De menționat este și faptul că începând cu data de 19
februarie 2016 a fost constituită și în București asociația Caritativă Sfântul Vasile [18].
Membrii asociației sunt clerici și mireni care consideră că „la lucruri bune puțini se adună,
dar mult pot puținii buni împreună”, așa cum ne amintește adeseori Preasfinția Sa.
Inițiator și împlinitor al proiectului Așezământului Bisericesc de la München
Proiectul de construcție al Așezământului Bisericesc „Înălțarea Sfintei Cruci” din
München-Aubing este cel mai amplu proiect de infrastructură al Mitropoliei Germaniei,
Europei Centrale și de Nord, realizat de către filiala acesteia, Centrul Bisericesc Românesc
Ortodox din München, al cărui spațiu urmează să devină. Cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Serafim Joantă, Mitropolitul Român Ortodox al Germaniei,
Europei Centrale și de Nord, proiectul a fost încredințat spre coordonare și realizare
Preasfințitului Părinte Dr. Sofian Brașoveanul [16].
Așezământul va cuprinde o Biserică, o Mănăstire și un Centru Comunitar-cultural
incluzând o sală de conferințe, o bibliotecă ce va purta numele domnului Nicolae StroescuStînișoară, dar și alte încăperi ce ar putea găzdui o viitoare școală românească, promițând
să devină o adevărată ambasadă a spiritualității și culturii românești în capitala Bavariei.
Echipa de arhitecți, aflată sub conducerea domnului Șerban Sturza, a proiectat un adevărat
ansamblu voievodal a cărui frumusețe poate sta cu demnitate alături de marile ctitorii
brâncovenești.
Biserica este proiectată în plan de cruce greacă înscrisă, plan reprezentativ al arhitecturii
bisericești ortodoxe ajunsă la maturitate, având ca model biserica Sf. Nicolae Domnesc de
la Curtea de Argeș, ale cărei dimensiuni și proporții le păstrează în general. Ea este gândită

pentru un aflux duminical de aproximativ 200 de credincioși, dar va putea găzdui, la
sărbători până la 350-400 de persoane. Celelalte două clădiri ale complexului sunt
proiectate în armonie și simetrie cu ea, formând împreună un ansamblu mănăstiresc care
va pune în evidență cât se poate de frumos arhitectura tradiției ortodoxe românești.
Credem că realizarea acestui Centru Cultural Bisericesc îi va face pe toți românii care îi
vor călca pragul să se simtă acasă. Mai mult decât atât, acest Centru va fi, așa cum au fost
toate mănăstirile noastre de-a lungul veacurilor, o citadelă de spiritualitate și cultură, întro lume tot mai secularizată. Faptul că va putea găzdui conferințe, seminarii, cursuri de
limba română, de istorie, ateliere de pictură, olărit, de cusut sau de țesătorie, este suficient
pentru a vă convinge de faptul că acest proiect este unul care merită cu adevărat să fie
susținut.
Orice creație, cu atât mai mult una închinată lui Dumnezeu, se obține prin jertfă. Noi, cei
care îl cunoaștem mai bine pe Preasfinția Sa, fiii săi duhovnicești, suntem martorii acestei
jertfe, căci de multe ori avem impresia că meșterii zidesc ceva din însuși sufletul său între
zidurile bisericii.
Concluzii
Preasfințitul nostru părinte înfăptuiește toate acestea cu modestie și liniște, fără a se pune
pe sine în lumină, ci având conștiința că este un lucrător, un colaborator al lui Dumnezeu
la împlinirea binelui în această lume. Putem spune că în Preasfinția Sa am văzut
împlinindu-se cuvintele scripturii „Iar cel ce voiește să fie întâiul să slujească tuturor”.
Într-unul dintre documentele Academiei Române [19] se spune: „Performanța strămoșilor
noștri de la 1 decembrie 1918 devine oglinda care ne permite să ne comparăm noi, cei de
azi și proiectele noastre prezente și viitoare, cu predecesorii. Centenarul este un bun prilej
de a discuta despre România, România pe care am moștenit-o de la strămoșii noștri,
România pe care o construim noi astăzi și România pe care o vom lăsa moștenire copiilor
și nepoților noștri.”
Ne bucurăm să marcăm și noi, românii din întreg spațiul german, acest eveniment
extraordinar al istoriei noastre, angajându-ne în construirea Așezământului „Înălțarea
Sfintei Cruci și Sf. Ierarh Calinic de la Cernica”, a cărui finalizare “la roșu acoperit” este
prevăzută pentru finalul acestui an. Astfel sunt evidențiate atât semnificația și importanța
crucii în trecutul poporului nostru cât și nădejdea că vom lăsa urmașilor un spațiu al
spiritualității și culturii românești, o Românie în afara României.
Preasfințitul Sofian Brașoveanul se străduiește neîncetat să promoveze cultura și identitatea
neamului românesc mărturisind credința noastră ortodoxă pe meleaguri apusene. Nevăzute
împletiri de destin, cum ar fi aceea că Preasfințitul Sofian a fost botezat în ziua de prăznuire
a Sfinților Brâncoveni, a fost monah al mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, și a
fost rânduit să slujească în cadrul Mitropoliei noastre, care îi are ca patroni tot pe Sfinții
Brâncoveni, îl leagă pe episcopul nostru de Sfântul înaintaș.

Acordând premiul „Constantin Brâncoveanu” Preasfinției Sale Episcopul Sofian
Brașoveanul, veți onora meritul unui om cu o activitate deosebită și în egală măsură veți
contribui la susținerea acestui minunat proiect al nostru, al românilor de pretutindeni.
Avem convingerea că noul Așezământ Bisericesc va dăinui, cu voia Domnului, peste
veacuri, ca mărturie a frumuseții, sensibilității și credinței unui popor frumos.
Listă de legături:
[1] Curriculum vitae PS Dr. Sofian Brașoveanul, link accesat pe 04.05.2018
https://www.cbrom.de/index.php/slujitori/ps-sofian-brasoveanul/cv
[2] Activitatea Centrului Bisericesc München, link accesat pe 04.05.2018
http://cbrom.de/index.php/despre-noi
[3] Concertul coralei Ciprian Porumbescu la sala Parlamentului Bavarez, link
accesat pe 04.05.2018
https://www.youtube.com/watch?v=a-oe3PiuGo0
[4] Concert de colinde 21.12.2017, emisiunea Bucuriile vieții, Trinitas/TV, link
accesat pe 04.05.2018
https://www.youtube.com/watch?v=du1tjqGRb7A
[5] Revista Deisis, link accesat pe 04.05.2018
http://cbrom.de/index.php/spiritualitate/publicatii
[6] Ciclul de conferințe 100 România, link accesat pe 04.05.2018
https://www.cbrom.de/index.php/actualitate/anunturi/674-centenarul-marii-uniri-si-rolulbisericii-in-acest-eveniment-al-istoriei-neamului
[7] Proiectul „Bavaria de la A la Z”, link accesat pe 04.05.2018
http://munchen.mae.ro/node/1106
[8] Pagina Atorg, link accesat pe 04.05.2018
https://www.atorg.de/despre-noi/
[9] Pagina tinerilor, link accesat pe 04.05.2018
http://cbrom.de/index.php/comunitatea/pagina-tinerilor
[10] Surâsul divin şi bucuria în spiritualitatea orientală - conferință susținută în anul
2013, în Timișoara, link accesat pe 04.05.2018
https://www.youtube.com/watch?v=O-yIhtzoyBs
[11] Conferință susținută în 2006, în Germania, link accesat pe 04.05.2018
https://www.youtube.com/watch?v=OwivSnQjXiw

[12] Copiii interpretând „Vicleim” de Mircea Vulcănescu, link accesat pe
04.05.2018
https://www.youtube.com/watch?v=St0ScBjlRR8
[13] Pagina copiilor, link accesat pe 04.05.2018
http://cbrom.de/index.php/comunitatea/pagina-copiilor
[14] Tabără de tradiție, cultură și spiritualitate pentru copii și părinți, link accesat
pe 04.05.2018
https://www.youtube.com/watch?v=5WAU8AmlHoE
[15] Pagina părinților, link accesat pe 04.05.2018
https://www.cbrom.de/index.php/comunitatea/pagina-parintilor
[16] Pagina Așezământului „Înălțarea Sfintei Cruci”, link accesat pe
04.05.2018
http://cbrom.de/nou/ro/despre-proiect/info-ro/descriere
[17] Asociația Caritativă Sfântul Vasile München, link accesat pe 04.05.2018
http://cbrom.de/asociatia/ro/
[18] Asociația Caritativă Sfântul Vasile București, link accesat pe
04.05.2018
http://asociatiacaritativasfantulvasile.ro/
[19] Academia Română, link accesat pe 04.05.2018
http://www.acad.ro/com2018/doc/d0115-AcademiaRomana-CentenarulMariiUniri.pdf

