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Misiunea: 
noua harismă a 
Bisericii
Ortodoxe
Române



iserica Ortodoxă Română nu a făcut,
până acum 25 de ani, misiune în afara gra -
niţelor ţării, care erau totodată și frun -
tariile ei confesionale. De fapt, acest sfert

de secol de la încheietura mile niilor doi și trei a
însemnat des chi derea Ortodoxiei româ nești
către toate zările umanităţii, indiferent de deno -
minaţiune confesională ori alteritate reli gioasă.
De fapt, dreapta credinţă a românilor, nefiind
încarti ruită politic (ca alte ortodoxii megieșe) și
nepurtând în spate greoaie instituţii planetare
(ca alte confesiuni surori), a avut libertatea de a
crește natural în urma diasporei / emigraţiei
româ nești, având șansa totală a since rităţii de
intenţie și a dialogului intra comunitar. O enti -
tate liturgică sinceră, care și-a urmat credincioșii
„vânându-i” cultic și haric, cu preoţi puși pe
integrare socială, dar și pe identitate sacra men -
tală și naţională — atât cât le permite statu tul de

azilanţi economici. Apelând perma nent la
bunul-simţ românesc și la cei șapte ani de acasă,
care le spun că „în vizită” la altul trebuie să te
comporţi adecvat situaţiei, preoţii noștri au
dovedit spirit civic cu adevărat european,
realism social și echilibru cultural. Astfel, ei nu
numai că au devenit oameni de nădejde ai noii
societăţi care i-a primit, dar mai mult decât atât:
au devenit parteneri utili de dialog social și co -
mu nitar, ceea ce este un lucru foarte important.

Revenind la noua menire a Bisericii Ortodoxe
Române, aceea de a face misiune în afara grani -
ţe lor ţării, putem spune că noua realitate euro -
pea nă la care am fost chemaţi a avut un carac ter
providenţial. Nu numai ca reparaţie istorică
târzie pentru jumătatea de secol de comunism
devastator îndurată de români fără nici un
sprijin din exterior, nu numai pentru generaţiile
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sacrificate în numele unei utopii criminale, dar
și pentru Biserica Ortodoxă însăși, cea care a
dus greul prigoanei — prin număr, proporţii și
furie ateistă manifestată la adresa ei. Tot ea a
fost cea mai infiltrată, cea mai discreditată, cea
mai luată peste picior instituţie eclezială a ţării.
Spun asta deoarece preoţii și ierarhii care au
ajuns în Occident imediat după 1989 au avut de
înfruntat această stare de lucruri bazată pe
neîncrederea româ nilor plecaţi în timpul comu -
nis mului, și din cauza acestuia. Acesta era
vechiul exil româ nesc, mic ca număr, dar plin de
oameni aleși, de o cultură și o inteligenţă remar -
cabilă. Era, practic, o elită a celeilalte Românii,
cea care a mâncat pâinea amară a despăr ţirii de
ţară-mamă, cu tot cortegiul subiacent de
suferinţe…

După 1989 însă, dar mai ales după primirea
României în Uniunea Europeană (2007), zidu rile
neîncrederii au căzut în totalitate și astfel
Biserica a trecut la un alt nivel de lucrare misio -
na ră. Acum totul devenise liber și legal, atât
pentru autorităţile ţărilor europene, cât și
pentru românii plecaţi la lucru, cu tot cu fami -
liile lor. Și, desigur, și pentru Statul român care
deja era dezlegat sub aspect legal și formal să
lucreze pentru binele tuturor compatrioţilor,
indi ferent unde s-ar afla aceștia. Iar Biserica a
știut să profite din plin de noua situaţie creată.
Imediat s-au organizat parohii și Episcopii noi,
au fost trimiși desanturi de sacerdoţi care și-au
orga nizat eficient teritoriul, fără pretenţii exage -
rate (cu toţii au început „într-un garaj” ori au
slujit în locașurile catolice sau protestante
împru mutate sau închiriate comunităţilor orto -
doxe românești), fără ţâfnă confesională sau
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parapon dogmatic pe „ereticii” de lângă ei, cu
smerenie și tenacitate. Venind vorba despre
smerenie, aici, în diaspora, întâlnești adevărata
smerenie! Aici e fugăreala și neostoiala, aici e
zdrobirea oaselor, aici „oaia cea pierdută” se află
concret la zeci sau poate sute de kilometri
distanţă, aici trebuie să știi să te pliezi pe
evidenţe, să te adecvezi la real și să uiţi de
statisticile triumfaliste din ţară, cu uriașele lor
„cote de încredere”… Cu alte cuvinte, aici e la -
bo ratorul mărturisirii cel mai bine dotat cu
cazuri și necazuri din viaţa reală, trăită nemij lo -
cit! Aici, în Occident, Ortodoxia noastră mile -
nară nu are confortul majorităţii (dar nici
como ditatea misionară care pornește din sta -
tistici și recensăminte), nici măcar nu este prea
bine cunoscută — pentru unii europeni pare
chiar un cult exotic. Ortodoxia trebuie să lupte
să se afirme, să se comunice pe sine, să își
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prezinte oferta ei soteriologică de nerefuzat,
pentru cine o află sau o știe deja. Lumea de azi
e ca o bursă confesională la care suntem che -
maţi să participăm laolaltă cu celelalte credinţe,
iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsură.
Mai mult, nu numai pentru cei de altă religie
trebuie să fim eficienţi și prezentabili duhov -
nicește, dar mai ales pentru românii noștri,
pentru familia românească tradiţională, luată în
ansamblul ei. Familia, marea ţintă a demonis -
mului actual, este cel mai greu de apărat. Cu atât
mai mult cu cât cei plecaţi la lucru în străinătate
de multe ori o neglijează sau pur și simplu o
uită…



Ca preot misionar în Scandinavia te lovești de
câteva particularităţi, care îţi îngreunează
munca. Una din ele ar fi suprafaţa mare pe care
este răspândită comunitatea, alta ar fi numărul
relativ redus de credincioși, în fine, ar mai fi și
starea de lehamite duhovnicească a nordicilor.
Aceștia au îmbrăcat haina credinţei acum sute
și sute de ani, pe vremea când creștinismul era
„viza” pentru Europa civilizată a acelor vremuri.
Astfel, ei s-au integrat pe această cale, însă cu
timpul au realizat – conform pragmatismului
care îi caracterizează – că nu mai e „rentabil” să
crezi, să ai o viaţă religioasă asumată. Așadar,
haina pe care au purtat-o până acum o leapădă
din ce în ce mai mulţi dintre ei, până când socie -
tatea lor a ajuns să fie una intens secula ri zată.
Adică sceptică sau chiar refractară la Cuvântul
Vieţii. Cum să lucrezi în astfel de con diţii
aparent ostile? Răspunsul îl dă, permanent,
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vlădica Macarie Drăgoi, Episcopul românilor
ortodocși din Nordul Europei. Cum arată acest
răspuns? Întocmai ca viaţa Episcopului: în
permanentă mișcare pastorală sau cultică, cu
zâmbetul pe buze, încrezător chiar și acolo unde
nu e cazul, niciodată sceptic, tot timpul pus pe
conciliere cu vorba lui blajină. „Un om bun, așa
e Episcopul nostru”, mi-au spus mai mulţi clerici
și am avut ocazia să constat eu însumi acest
adevăr la faţa locului, în înde părtata Suedie.

Așa se face că am văzut cu ochii mei cum a fost
sfinţită prima biserică ortodoxă a românilor din
Suedia, construită de la iarbă – așa cum se zice.
Totul a pornit de la donaţia făcută de văduva
Aglaia Corlan (pentru care se roagă acum toată
comunitatea, dumneaei având serioase pro ble -
me de sănătate) cu un scop precis: cumpărarea
terenului în Sölvesborg pentru ridicarea unei

biserici ortodoxe. Vlădica Macarie își amintește
cu emoţie cum văduva Aglaia i-a înmânat o mare
sumă de bani, cu acest scop – precis și înalt.
Puţin contrariat, Episcopul a întrebat-o de unde
are atâţia bani, știind că femeia nu era bogată.
„Am îngrijit mai mulţi ani un suedez în vârstă,
iar acesta, murind, mi-a lăsat mie casa moște -
nire. Am vândut-o și banii pe care i-am obţinut
i-am pus frumos în acest plic, pe care vi-l
înmânez. Construiţi cât puteţi de repede
biserica!” Da, un început minunat pentru o astfel
de întreprindere spiritual-edilitară, un start
foarte promiţător. Terenul – generos ca întindere
și poziţie – a fost în cele din urmă cumpărat de
la municipalitate, însă banii s-au terminat odată
cu această achiziţie. 

Ce era de făcut? Ce altceva putea face
Episcopul? A donat el însuși bani, ori de câte ori
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a putut, însă tot nu ar fi ajuns. A umblat în lung
și-n lat prin România și prin Scandinavia, dar tot
nu reușea să adune sumele necesare. Îi părea
rău, după începutul promi ţător, miraculos chiar,
că nu poate continua ctitoria. Se frământa.
Atunci Dumnezeu a lucrat cum numai El știe, în
chip minunat și tainic. Rezolvarea a venit – de
unde altundeva? – din România! Tot biata
noastră ţară sărăcită, agre sată, dispreţuită și
„părăsită” a furnizat atât lemnul necesar, cât și
meșterii care l-au lucrat. Suedezii, deși au cele
mai întinse păduri din Europa, nici nu au vrut să
audă de donarea de lemn scandinav pentru
biserică românească. Așa că tot eterna Bucovină
este cea care și-a despletit generos pădurile,
adunând lemnul bun pentru corabia mântuirii,
care va pluti de aici înainte pe apele învolburate
ale Nordului. Părintele profesor Gheorghe
Brădăţean, preșe din tele Asociaţiei Proprie -

tarilor de Păduri din Protopopiatul Fălticeni,
este cel care a făcut un efort remarcabil, reușind
să mobilizeze energiile ctitoricești ale Moldovei
credincioase și să găsească lemnul mult dorit, pe
care l-a adus, gratuit, tocmai în Suedia. Desigur,
Părintele Brădăţean a fost încurajat și „moni -
torizat” de însuși Înalt Prea sfinţitul Părinte
Pimen, Arhi epis copul Sucevei și Rădăuţilor, care
s-a aplecat personal asupra acestei lucrări. De
ce? Deoarece Preasfinţitul Macarie este un fiu,
prin adopţie, al spaţiului bucovinean și al vene -
rabilului Arhiepiscop. Cu seminarul teologic
„Sfântul Mitropolit Dosoftei” făcut la Suceava,
între 1991 și 1996, cu nenu mă rate prezenţe la
marile praz nice și la hramurile bucovinene,
putem spune că vlădica Macarie este un Episcop
al Nordului Europei și un vlăstar duhovnicesc al
Nordului României. Ei bine, vlăstarul a dat rod
bun și prin sudoare, alergătură și jertfă a făcut
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să răsară mugurul de biserică de lemn pe pă -
mântul rece și ostil al Scandinaviei…

Dar nu a lucrat singur, l-a avut alături de
Părintele paroh Alin-Ioan Popa, cel care pe 
12 septembrie 2015 a fost hirotesit iconom
stavro for pentru tot efortul depus. În același
timp, și Părintele Gheorghe Brădăţean a primit
dis tincţia eparhială „Crucea Nordului” pentru
preoţi. Două recunoașteri, două slujiri, două
merite deosebite, două vârste și două abordări
distincte – un singur ierarh, o singură parohie, o
singură comunitate…
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Hramul bisericii din Sölvesborg este unul ceva
mai rar: Sfinţii Martiri și Mărturisitori Năsău deni
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din
Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu.
Aceste patru personaje cerești sunt cele care vor
veghea, de acum înainte, asupra sfântului locaș
și asupra închinătorilor săi. Dar cine sunt acești
martiri năsăudeni de secol XVIII, care înno -
bilează acum sinaxarul românesc și între gesc
corolarul sfinţeniei exportate peste mări și ţări?

Pomeniţi pe 12 noiembrie, din buchetul martiric
se evidenţiază persoana lui Atanasie (Tănase)
Todoran, ca descendent al unei familii de ţărani
liberi de pe Valea Sălăuţei, mai precis din locali -
tatea Bichigiu. În vremea nașterii acestui român
adevărat (1663), satul său era unul de graniţă al
Imperiului Austriac, la est întinzându-se ţara
Moldovei, aflată atunci sub ocupaţie turcească.

20

Cine sunt cei
patru sfinţi?



Viaţa acestui om e una de roman de aventuri,
care se termină cu o frumoasă cunună a sfinţe -
niei. Iniţial, datorită calităţilor lui și a faptului că
știa carte (era înrudit și cu familia preotului
Coșbuc, nimeni altul decât un strămoș al ma -
relui poet), a fost numit de autorităţile imperiale
jude și colector al dărilor de pe acele văi. A făcut
parte și din armata care a apărat Viena, însă
dorul de ţară și amânarea sine die a elibe rării
sale l-au făcut să dezerteze. După ce a fost
hăituit de autorităţi, urmărit fiind în Munţii
Ţibleșului (unde se retrăsese), apoi în ţara Mara -
mureșului și a Chioarului, Atanasie trece munţii
în Moldova, înrolându-se în armata domnitorului
Mihai Racoviţă. După 13 ani de serviciu militar
în rang de căpitan, la vârsta de 74 de ani se
retrage, având statutul de răzeș, adică de om
liber. Cu toate astea, nu scapă de pedeapsa
iniţială, este arestat la întoarcerea în Imperiul

Austriac și închis la Turnul Dogarilor din
Bistriţa. Se întoarce, după eliberare, pe Valea
Bichigiului. Aici, la vârsta de aproape 100 de ani
(ce vitalitate!), negociază cu autorităţile impe -
riale militarizarea satelor de graniţă româ nești
în schimbul garantării unor drepturi pentru
locuitorii acestora. Printre drepturile nego ciate
de Atanasie la Viena pentru cele 21 de comune
românești era și acela al păstrării credinţei
ortodoxe, grav afectată de ofensiva uniaţiei
dictată de cancelaria Habsburgilor. După puţin
timp însă, bătrânul ofiţer realizează că imperialii
nu își vor ţine cuvântul dat și că tre cerea la
uniaţie era unul dintre scopurile ascunse ale
acestei acţiuni de ademenire a românilor.

Părintele Alexandru Mizgan din Oradea, cel
care a studiat în amănunt hagiografia sfinţilor
năsăudeni, consemnează următoarele: „Milita ri -
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zarea zonei Năsăudului a început în luna august
1762, când au fost trimiși ofiţeri de la Viena la
Năsăud, să organizeze regimentul. La 10 mai
1763, considerându-se că munca de organizare
s-a încheiat, generalul Bukow, cu o mare suită și
însoţit de Episcopul unit Petru Pavel Aron 
(1754–1764), a venit să primească jurământul
grăni cerilor năsăudeni și să le sfin ţească steagul.
Aceste momente solemne au fost organizate la
Salva, pe platoul numit «Mocirlă».”

Apoi lucrurile s-a complicat, în mod evident:
„Când cele două batalioane de infanterie și opt
companii de cavaleri stăteau înșirate lângă
comu na Salva, în faţă a ieșit călare bătrânul
Tănase Todoran din Bichigiu, care slujise ca
soldat încă de sub Împăratul Carol al VI-lea și
le-a rostit grănicerilor următoarea cuvântare:
«De doi ani noi suntem cătane, adică grăniceri,

și carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă că
suntem oameni liberi! Ne-am scris iobagi, dăm
dare, facem slujbe cătănești, copiii noștri vor
merge până la marginile pământului să-și verse
sângele, dar pentru ce? Ca să fim robiţi, să n-
avem nici un drept, copiii noștri să fie tot proști,
ori vor învăţa ceva, ori ba? Așa nu vom purta
armele, ca Sfânta Lege să ne-o ciufu leas că. Jos
armele! Aruncaţi afară păgânii dintre hotarele
noastre! Auziţi, creștini români, numai atunci
vom sluji, când vom vedea carte de la înăl ţata
împărăteasă, unde-s întărite drepturile noas tre;
până atunci, nu, odată cu capul. Ce dă Gubernia
și cancelaria din Beciu (Viena – n. red.) e nimica,
îs minciuni goale de azi, de mâine».”

Așa a tunat bătrânul Atanasie, având atunci
vârsta de 104 ani! Apariţia lui călare a avut
efectul prafului de pușcă, detonând revolta
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subită a recruţilor care au aruncat armele, dar
punându-i totodată pe fugă pe reprezentanţii
militari ai Vienei. Au și capturat steagurile ar ma -
tei, pe care le-au pus cuminte la păstrare în
biserica din Năsăud. Acest episod, însă, a ge -
nerat un altul: răzbunarea oficialităţilor pentru
afrontul adus de „ţăranii schismatici”, pe platoul
„Mocirlă”, în acea frumoasă zi de mai 1763…

La scurt timp a început o anchetă serioasă, care
a durat șase luni. În timpul interogatoriilor,
Atanasie Todoran nu numai că nu a retractat
nimic, ba chiar și-a întărit spusele iniţiale și
acţiunile cu alte declaraţii mai apăsate, care i-au
înfuriat pe imperiali. La scurt timp, au început
să circule aceste declaraţii sub formă de versuri,
pe care bieţii români năsăudeni le șopteau între
ei, de teama autorităţilor:



Nu vă daţi feciori cătane
Că-ţi purta păduci cu coarne
Asta v-o spune de un an
Moșul vostru Todoran
În pământ de m-or băga
Nu mă las de legea mea
Asta-i legea lui Hristos
Sloboziţi puștile jos…

Așa le grăia bătrânul, iar ei ţineau minte tot. Au
ţinut minte până în ziua de azi, când au fost
canonizaţi acești patru martiri, acești patru
evangheliști ai Ortodoxiei, care nu au scris cu
pana și cu tocul adevărurile credinţei stră -
moșești, ci cu propria lor carne și cu propriul lor
sânge. 

Noua „Evanghelie” a năsăudenilor de la Salva
doare, are miros de sânge, de sudoare și moarte,



de aceea ea este adevărată și acum, și așa va fi
în veacul veacului, cât va răsări soarele peste
pământul românesc!

Sentinţa dată atunci, în ziua de 12 noiembrie
1763, a fost clară și conţinea următoarele pe -
depse: Tănase Todoran a lui Dănilă din Bichigiu
în vârstă de 104 ani să fie frânt cu roata de sus
în jos, capul lui să fie legat de o roată, pentru că
a reţinut pe oameni de la înrolare și de la unire
(care tot o formă de înrolare era și aceea). Vasile
Dumitru a popii din Mocod, Grigore Mani din
Zagra, Vasile Oichi din Telciu, condamnaţi la
moarte prin spânzurătoare și trupurile neîn mor -
mântate, pentru aceeași „vină”.

Ce nu îngroapă în pământ imperialii are grijă să
înmormânteze în Cer Biserica. Așa se face că
Sinaxarul nostru are încă patru nume care ne

poartă spre zările mântuirii, fie că ridicăm ochii
în sus, spre cerul mai mohorât al Scandinaviei,
fie spre cel senin, al frumoasei noastre Românii.

Episcopul Macarie Drăgoi este legat printr-un
„ADN” geografic de soarta mucenicească a celor
patru, deoarece el însuși este originar de pe
meleagurile năsăudene, ba chiar din proxi -
mitatea locului unde aceștia au fost martirizaţi.
Iată ce scrie episcopul, chiar în preajma actului
de canonizare a celor patru: 

Persistenţa figurii și a faptelor lui Atanasie
Todoran în memoria colectivă a transilvă ne -
nilor este dovedită și de o scrisoare inedită a lui
Nestor Șimon, un cercetător pe nedrept uitat al
istoriei acestui ţinut, din Cluj, 5 septembrie
1887. Acest document arhivistic aduce o pre -
cizare importantă, potrivit căruia năsăudenii
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s-au opus de două ori unirei: I. unimei religioase
cu Roma și 2 uniunei politice în 1848. 

Totodată, epistola restituie valoarea mărtu risi -
toare a jertfei lui Atanasie, în condiţiile în care
majori tatea studiilor istorice au accentuat doar
importanţa sa socială și politico-naţională. În
acest sens, Nestor Șimon scria, printre altele:
am aflat cauza pentru care s-a opus Todoran
Tănase contra militarizării. Adecă el nu s-a
opus militarizării, ci s-a opus încercărilor de a
se uni cu biserica Romei, deoarece pe atunci
curgeau luptele cele mai înverșunate și Curtea
din Viena voia ca militarizând, totodată, să
esopereze și uniunea. 

Documentul citat confirmă și întărește ultimele
cuvinte rostite de martir, înainte de-ași încre -
dinţa sufletul lui Hristos: Nu vă daţi unirei!.

Semnificaţia profundă a jertfei lui Atanasie
Todoran și a celor dimpreună cu el ne este
înfăţișată într-un mod pilduitor, în jurul anului
1890, graţie întâmplărilor petrecute într-o
așezare grănicerească din districtul năsăudean,
în localitatea Feldru, devenită între timp inte -
gral greco-catolică. 

Autorităţile bisericești greco-catolice doreau să
impună în această parohie numirea unui nou
preot, nedorit de credincioși din cauza con -
duitei sale morale îndoielnice. Problema numirii
acestui paroh în această așezare de confesiune
unită a repre zentat deopotrivă un caz amplu
mediatizat de gazetele românești și maghiare
ale epocii, cât și un exemplu semnificativ despre
impactul peste timp în sufletul locuitorilor din
satele some șene, a rezistenţei ortodoxe întru -
chipate cu forţa exemplului personal, în faţa
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ofensivei cato  li cizante din secolul XVIII, de
către Atanasie Todoran și numeroșii mărtu risi -
tori ai credinţei străbune.

Credincioșii din aceste ţinuturi greu încercate pe
parcursul istoriei, foloseau argumente dintre
cele mai convingătoare, ca acum, în situaţia men -
ţionată, când se apelează la exemple perene din
istoria ţinutului grăniceresc și a Ardealului.
Parohienii din Feldru își întemeiază refuzul pe
invocarea trecutului ortodox al Văii Someșului,
precum și pe statornicia în credinţă a strămo -
șilor, apărători ai legii și dreptăţii. Aceștia evocă
momentele de luptă și grea cum pănă, care
prezintă în prin plan atitudinea Martirului
Atanasie Todoran din Bichigiu, frânt cu roata
pentru singura lui vină de a-și fi apărat credinţa
dreptmăritoare: În care caz contrar, vă spunem
drept, că vom fi siliţi a păși pe cărările acelea

care ni le-a închis în secolul trecut intro ducerea
militarismului cu terorizarea, îngro zi rea și chi -
nui rea preoţilor și poporului de pe Valea
Someșului și care s-a sfârșit cu tăierea pe roată
al martirului nostru Todoranu din Bichigiu,
pentru că și-a apărat religiunea străbună până
și-a pus și capul (cf. Macarie Drăgoi, Instituirea
preoţilor în Vicariatul Rodnei – cazul de la Feldru
din 1890, în „Arhiva Someșană”, V, 2006). Impre -
sionează în textul acestui document, apelul la
experienţele trecute ale regiunii și la sacrificiile
îndurate în contextul impunerii cato licis mului,
la chipul luminos al bătrânului Atanasie Todoran
din Bichigiul Năsăudului, care a rămas atât de
viu în conștiinţa și evlavia urmașilor.

Pe întreaga durată a desfășurării evenimentelor,
comunitatea greco-catolică din Feldru, va
susţine constant ca pe o alternativă firească,
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revenirea la ortodoxie „la credinţa înaintașilor”,
fapt care a răscolit, se pare, autoritatea diece -
zană greco-catolică de la Gherla, care a luat o
nouă decizie menită de a aplana tensiunile din
această fostă parohie ortodoxă. Hotărârea
feldrihanilor, exprimată oarecum in extremis la
1890, va fi împlinită în anul 1948 prin revenirea
în sânul Bisericii Ortodoxe a preoţilor și credin -
cioșilor din ţinuturile îndelung încercate ale
Transilvaniei străbune. 

La toate aceste mărturii mai vechi, se cuvine a
fi adăugată în final și o alta mai recentă, apar ţi -
nând unuia dintre bătrânii comunităţii din
Bichigiu, care a contribuit, alături de consătenii
săi, la întemeierea noii mănăstiri din această
localitate. Petre Tecar, la cei peste 80 de ani,
evocă vremurile străluminate de obiceiurile
locului și de jertfa acestui mărturisitor al plaiu -

rilor năsăudene, așa cum a moștenit de la
înaintași: Tata meu, Timoftei Tecar, care a trăit
96 de ani, îmi spunea că pe vremea când era
copil, mergea împreună cu alţi copii în ziua de
Paști „în Piezi” la casele oamenilor și gazda le
dădea ouă roșii la copii, cum îi obiceiul la noi în
sat. Copiii se duceau și la casa lui Tănase
Todoran, care era pe vremea aceea la gura Văii
Moroșanului, sub Pleșe, cum îi zicem noi. În
casa lui Todoran mai stătea o strănepoată de-a
dânsului care le împărţea, la fel ca și alte
găzdoaie din sat, ouă roșii la copiii care veneau
în ziua de Paști „în Piezi”. Mai trăiesc în
Bichigiu două viţe de Todoran. Amândouă pot
să-i fie neamuri.
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Da, Biserica vie. Poate sună paradoxal – căci
Biserica este viaţa prin excelenţă! –, dar defi neș -
te o realitate. Realitate la care suntem chemaţi
încă de când ne naștem. Și predica Prea sfinţi -
tului Părinte Macarie, de la eveni mentul sfinţirii
bisericii din Sölvesborg, chiar despre asta
vorbește: despre Biserica vie, cu oameni vii și
care înviază sufletește numai prin legătura lor cu
harul sfinţilor și al Maicii Domnului. Vă îndem -
năm să citiţi aceste cuvinte, desprinse parcă din
atmosfera Patericului, rostite de Episcop în
pridvorul bisericii, în acea neuitată zi de 12
septembrie 2015:

Preaiubiţii mei, Părintele Paulin Lecca ne
mărturisește că un tânăr se afla pe patul de
moarte, suferind de tuberculoză; deja scuipa
sânge și totuși Îi cerea cu stăruinţă Mântui -
torului Iisus Hristos să-i prelungească viaţa; 
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i S-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos aievea în
odaia sa, nu în vis. S-a așezat alături de el, i-a
mângâiat fruntea și l-a întrebat: „Copilul Meu,
ești pregătit să treci din această viaţă?” „Prea -
iubitorule Doamne – a răspuns tânărul –, aș dori
să mai rămân printre cei dragi!” „Bine; atunci
ridică-te și îndreaptă-te spre icoana Mea din
răsăritul odăii tale.”

În partea de răsărit era așezată icoana Mântu -
ito rului Iisus Hristos. Tânărul a chemat-o
degrabă pe măicuţa sa și a rugat-o să-l ajute să
se ridice spre a se îndrepta spre icoana Mântu -
itorului Iisus Hristos. „Copilul meu, ești prea
slăbit, dacă te ridici poţi să mori într-o clipă! Nu
pot să te ajut, ești prea slăbit, nu poţi face acest
efort!” „Ba da, mamă! Mântuitorul Iisus Hristos
m-a chemat spre icoana Sa și trebuie să mă
ridic.” Și copilul s-a ridicat, ajutat de mama sa

iubitoare. Încet-încet s-a îndreptat spre icoană,
a sărutat icoana, s-a închinat cu lacrimi și s-a
vindecat în chip minunat. Este mărturia unui
părinte duhovnicesc, martor la această minune. 

Iată, aici, la Sölvesborg nu am așezat doar
icoana preaiubitorului Iisus în catapeteasma
acestui lăcaș de închinare, ci L-am așezat pe
Însuși Hristos Euharistic, Mântuitorul sufletelor
noastre, pe prestolul acestei noi biserici pe care
am sfinţit-o astăzi. Iar pe acest prestol Se va
aduce Hristos jertfă nesângeroasă continuu, la
fiecare Liturghie. Și precum l-a chemat pe
tânărul care era suferind să se îndrepte spre
icoana Sa, vă cheamă și pe frăţiile voastre să vă
îndreptaţi nu doar spre icoana Sa din această
biserică, ci mai ales spre altarul sfinţit unde El
este prezent în chip real, pentru a vă vindeca
de neputinţa voastră și a vă împărtăși viaţa cea
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adevărată întru lumina harului Său, de care
ne-am împărtășit și astăzi, în chip deplin, la
această slujbă a Târnosirii și Euharistiei. 

Ne este greu, poate, uneori, dar să ne-o luăm în
ajutor pe Măicuţa Domnului. Așa cum acest
tânăr suferind și-a luat-o în ajutor pe mama sa
iubitoare, și noi să ne-o luăm în ajutor pe Maica
Domnului! Și nu întâmplător, lângă icoana prea -
iubitorului Iisus am așezat astăzi, la Sölvesborg,
pe de o parte, pe tâmplă, icoana Maicii Domnu -
lui Îndrumătoarea, iar, pe de alta, icoana Maicii

Domnului Alăptătoarea, o icoană de dimensiuni
mai mari care se află în dreapta catapetesmei,
străjuită de trei candele foarte frumos lucrate
de un iscusit meșter din București.

Am dăruit cu toată credinţa și cu toată bucuria
această icoană a Maicii Domnului, în urma unei
trăiri din satul meu natal năsăudean de la poa -
le le Ţibleșului. Am ajuns acasă în vara trecută,
pe o vară toridă, iar tocmai atunci fiica cântă -
reţului bisericesc trecuse năprasnic din această
viaţă, în timp ce-și alăpta primul copilaș la
sânul ei matern. Dumnezeu m-a trimis în acele
zile acolo, fiindcă durerea era atât de mare
încât nici preoţii slujitori nu mai găseau cuvin -
tele potri vite de mângâiere. Nici eu nu le-am
găsit, am început să plâng împre ună cu ei; dar
aveam pe piept engolpionul cu icoana Maicii
Domnului, care este icoana bisericii, pe care
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episcopul o poartă la inima sa în slujirea sa
apostolească, fiindcă este apos tolul Maicii
Biserici, pe care o întru chipează Prea sfânta
Născătoare de Dumnezeu. Și aveam chiar pe
piept icoana Maicii Domnului Alăptă toa rea, iar
la slujba pro ho dirii, care a fost foarte du re roasă
– mai mult s-au auzit suspinele părinţilor, ale
soţului și ale comunităţii îndu rerate decât
cântările slujito rilor –, am spus doar atât: „Iată,
iubiţii mei, am pe piept icoana Maicii Domnului
Alăptătoa rea. Plângeţi pentru această mamă
care a plecat năprasnic dintre noi și mai ales
plângeţi pentru acest copil orfan care acum,
fiindu-i foame, încălzit la pieptul buni cii sale și
al tuturor mamelor care-l mân gâie acum, caută
un piept pentru a fi alăptat…” Era un copil
sugar, așa cum sunt toţi copiii mici, neînţărcaţi.
„Dar pe acest copil, de azi înainte îl va hrăni
Maica Domnului, care ne alăptează pe toţi cei

care îi cerem ajutorul. L-a alăptat și pe Hrăni -
torul făpturii, ne alăptează pe fiecare în parte
și mai ales pe cei care sunt fără de mamă și fără
de ajutor. Deoarece Maica Dom nu lui preferă să
stea mai degrabă între cei neajutoraţi decât
între Puterile Cerești care o înconjoară cu toată
dragostea și cu toată bucuria, în toată vremea.
Maica Domnului, iată, este hrănitoarea tuturor.
Pre cum L-a alăptat odinioară pe Iisus Hristos
Emanuel, Cel întru pat de dragul nostru și spre
folosul nostru, ne alăptează împreună cu El și
pe noi, cei care prin harul înfierii am devenit
fraţii lui Iisus și copiii Maicii Domnului.”
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Aceste cuvinte le-am spus și au fost mângâiaţi,
fiindcă au simţit cu toţii ocrotirea blândă a
Maicii Domnului. În urma acestei întâmplări,
am așezat în Casa mea Părintească din satul
meu natal Spermezeu, din judeţul Bistriţa-
Năsăud, o icoană foarte frumoasă a Maicii
Domnului Alăptătoarea. Părintele paroh de aici,
Alin-Ioan, a văzut această icoană și m-a rugat
stăruitor: „Preasfinţite, rânduiţi-ne, la Sölves -
borg, o icoană a Maicii Domnului Alăptătoarea.”
În cele din urmă, cu jertfă, am reușit să realizăm
această minunată icoană pe care am așezat-o în
biserica noastră românească din Sölvesborg ca

să fie izvor de binecuvântare și mângâiere
pentru copiii Maicii Domnului răspândiţi în
aceste ţinuturi mai umbroase, mai reci – și la
propriu, și la figurat – din Europa de Nord. 

De aceea vă îndemn cu toată stăruinţa, prea -
iubiţii mei fii și fiice sufletești, să veniţi în toată
vremea aici, la altarul euharistic din Sölvesborg,
să vă împărtășiţi din harul Preasfintei Treimi,
care se revarsă în chip deplin la Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie; să vă împărtășiţi din
harul binefăcător pe care îl revarsă prea -
iubitorul Iisus atunci când ne închinăm la
icoana Sa, a Veșnicului Arhiereu, dar și la icoana
lui Iisus copilul, Iisus Emanuel, care stă cu atâta
dragoste, gingășie și bucurie pe braţele căldu -
roase ale Maicii Sale… Ne primește pe toţi la
sânul Său cel iubitor, de sub sânul Maicii Sale, cu
dragostea de părinte și de frate și de Mântuitor.
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El ne încăl zește la sânul Său și totodată ne cere
să Îl primim în inima noastră. Fiindcă este atât
de luminos tronul Său, tronul Slavei, dar este
atât de călduros și tronul ini milor noastre! De
aceea Hristos bate la poarta inimii noastre în
toată vremea, pentru a-Și face sălaș și a fi
împreună cu noi întru bucuria cea nemărginită,
întru comuniunea iubirii celei adevărate.

Cuvinte calde, cuvinte înţelepte, cuvinte de
păstor care-și povăţuiește de bine turma încre -
din ţată mântuirii. Acesta este Biserica vie,
aceasta este comunitatea cuminecării, acesta
este pâlcul celor aleși pentru a pregusta Împă -
răţia prin Hristos euharistic, aici, pe pământ.
Oamenii au venit la slujba de sfinţire cu încre -
din ţare și au plecat cu bucuria în suflet, că
cineva le-a dăruit exact ceea ce le-a promis. Le-a
dăruit o biserică, le-a dăruit o comunitate, le-a

dăruit instru men tele concrete ale păstrării iden -
tităţii lor. Iar faptul că acum își pot ridica cu
onoare capul, având un sălaș al rugăciunii numai
al lor, îi face să se simtă puternici, uniţi, încre -
zători. Viitorul sună bine, mântuirea e posibilă!

Corabia bisericii navighează acum și în apele
învolburate ale Nordului…
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ntil 25 years ago the Romanian Ortho -
dox Church did not do missions outside
of the borders of the country, which were
also its confessional frontiers. In fact,

this quarter century around the merge between
the second and third millennia meant the
opening of Romanian Orthodoxy towards all
horizons of humanity, regardless of confessional
denomi nation or religious other ness. In fact, the
true faith of Romanians not being politically
billeted (as are other orthodoxies of free pea -
santry) and not burdened by cumbersome
plane tary insti tutions (as are other sister confes -
sions), had the freedom to grow naturally
following the Diaspora / Romanian emigration,
having the total chance of sincerity of intention
and intra-community dialogue. A sincere litur gi -
cal entity, which followed the believers ‘chasing’
them from a cultic and grace perspective, with

priests intent on social integration, but also
sacramental and national identity — as much as
they allow economic asylum status. Permanently
appealing to Romanian common sense and their
first seven years of upbringing at home, which
says that while ‘visiting’ another you have to
behave properly according to the situation, our
priests have proven to have truly European civic
spirit, social realism and cultural equilibrium.
Thus, they not only became trustworthy men of
the new society that received them, but more
than that: they became useful partners of social
and community dialogue, which is a very
important matter. 

Returning to the new purpose of the Romanian
Orthodox Church, which is to do missions
abroad, we can say that the new European
reality to which we have been called had a
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providential character. Not only as a late historic
repair for half a century of devastating com -
munism suffered by Romanians without any
external support, not only for the generations
sacrificed in the name of a criminal utopia, but
also for the Orthodox Church herself, who bore
the brunt of persecution — by numbers, pro -
portions and manifested atheistic anger against
her. She also has been the most infiltrated, the
most discredited, the most mocked ecclesial
institution of the country. I say this because
priests and hierarchs who arrived in the West
immediately after 1989 had to face this situation
based on mistrust of Romanians who left during
communism, and because of it. It was the old
Romanian exile, small in number, but full of
chosen people, of a remarkable culture and
intelligence. It was practically an elite of the
other Romania, which ate the bitter bread of

separation from the mother country, with all the
subjacent retinue of suffering… 

After 1989, however, especially after Romania’s
reception into the European Union (2007), the
walls of mistrust completely fell and so the
Church went to another level of missionary
work. Now everything had become free and
legal, both for authorities of European countries,
as well as for Romanians who left to work, along
with their families. Furthermore, of course, the
Romanian state was already liberated under
legal and formal aspect to work for the good of
all compatriots, wherever they could be found;
the Church knew how to take full advantage of
the newly created situation. Immediately new
parishes and dioceses were organized, troops of
clerics were sent who efficiently organized
territory, without exaggerated claims (all began
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‘in a garage’ or held services in the Catholic or
Protestant places borrowed or rented to
Romanian Orthodox communities), without
religious pip or dogmatic parapon regarding the
‘heretics’ next to them, with humility and
tenacity. Speaking of humility, here, in the
diaspora, one meets true humility! Here is the
pursuit and the tirelessness, here is the crushing
of bones, here the ‘lost sheep’ are actually tens
or even hundreds of kilometers away, here one
has to know to adjust oneself to the evident, to
adapt to reality and forget about triumphalist
statistics in the country, with their huge ‘levels
of trust’… In other words, this is the confessional
laboratory best equipped with cases and
troubles of real life, lived directly! Here in the
West, our millennial Orthodoxy does not have
the comfort of the majority (neither does it have
the missionary convenience which starts from

statistics and censuses), is it not even known
well enough — for some Europeans it seems even
an exotic cult. Orthodoxy must fight to assert
itself, to communicate itself, to present its
irrefusable soteriological offer, for whoever finds
it or already knows it. The world today is like a
confessional exchange in which we are called to
participate together with the other faiths, and
our response must measure up. Moreover, not
only for those of other religions should we be
efficient and presentable spiritually, but espe -
cially for our fellow Romanians, for the traditio -
nal Romanian family, taken as a whole. Family,
the great target of current demonism, is the most
difficult to defend. The more so since those who
left to work abroad often neglect it or simply
forget it… 
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As a missionary priest in Scandinavia one runs
into several particularities that make one’s work
more difficult. One of them would be the large
area on which the community is spread, another
would be the relatively small number of
believers, and finally, there would also be the
Nordics’ state of spiritual disgust. These had put
on the mantle of faith hundreds and hundreds
of years ago, back when Christianity was ‘the
visa’ for the civilized Europe of those times.
Thus, they integrated themselves in this way;
however in time they realized — according to the
pragmatism that characterizes them — that it is
no longer ‘profitable’ to believe, or to have an
assumed religious life. Therefore, more and
more of them cast off the mantle that they had
worn until now, until their society has come to
be an intensely secularized one that is skeptical
to or even refractory of the Word of Life. How
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should one work in such seemingly hostile
conditions? The answer is given, permanently,
by His Grace Macarie Drăgoi, Bishop of the
Romanian Orthodox Diocese of Northern
Europe. How does this answer appear? Just as
does the life of the Bishop: in constant pastoral
or cultic movement, with a smile on his lips,
confident even where things are not clear, never
skeptical, always working towards conciliation
with his gentle words. ‘A good man, that's our
bishop,’ several clerics have told me, and I had
the opportunity to discover this truth for myself
onsite in remote Sweden. 

Thus it was that I saw with my own eyes how the
first Orthodox church of the Romanians in
Sweden was consecrated, built from the grass up
— as they say. Everything started from the
donation made by the widow Aglaia Corlan (for

whom the entire community is now praying, as
she has serious health problems) with a specific
purpose: the buying of the land in Sölvesborg for
the erection of an Orthodox church. Bishop
Macarie remembers with emotion as the widow
Aglaia handed over a large sum of money for this
purpose — precise and exalted. Slightly per -
plexed, the Bishop asked her where she got so
much money, knowing that the woman was not
rich. ‘I cared for an old Swede for many years,
and he, dying, left me his house as an inhe -
ritance. I sold it and the money that I obtained I
put carefully into this envelope, which I am
handing to you. Build the church as fast as you
can!’ Yes, a wonderful start for such a spiritual-
urbanistic undertaking, a very promi sing start.
The land — generous in respect to extent and
position — was eventually bought from the
municipality; however the money ran out with
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this purchase. What was to be done? What else
could the Bishop do? He donated money
himself, whenever he could, but it still would not
have been enough. He traveled far and wide
through Romania and through Scandinavia, but
he still was unable to gather the necessary
amounts. He was feeling dismayed after such a
promising, even miraculous start, that he cannot
continue the construction. He was fretting. Then
God worked as only He knows, miraculously and
mysteriously. The solution came — from where
else? — from Romania! Also this time our poor
impoverished country, abused, scorned and
‘deserted’, provided the necessary wood and the
craftsmen who worked it. The Swedes, even
though they have the largest forests in Europe,
did not even want to hear about the donation of
Scandinavian wood for a Romanian church.
Therefore our eternal Bucovină is the one that

generously unraveled her forests, gathering the
good wood for the ark of salvation, which will
henceforth float on the rough waters of the
North. Professor Father George Brădăţean,
president of the Association of Forest Owners
of the Fălticeni Deanery, is the one who made a
remarkable effort, managing to mobilize the
ktitorial energies of faithful Moldova and to find
the much needed wood, which he brought, for
free, all the way to Sweden. Of course, Father
Brădăţean was encouraged and ‘monitored’ by
His Eminence Father Pimen himself, Arch -
bishop of Suceava and Rădăuţi, who personally
which oversaw this project. Why? As His Grace
Macarie is a son by adoption of the Bucovinian
space and of the venerable Bishop. Having
studied at the ‘Holy Metropolitan Dosoftei’
theological seminary in Suceava, between 1991
and 1996, with countless appearances at the
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major festivals and patronages of Bucovina, we
can say that His Grace Macarie is a Bishop of
Northern Europe and a spiritual offspring of
Northern Romania. Well, this scion gave good
fruit and through sweat, toil and sacrifice he
made the bud of a wooden church spring from
the cold and hostile earth of Scandinavia… 

But he did not work alone; he had the parish
priest Alin-Ioan Popa alongside him, the one
who on September 12, 2015 was elevated to
stavrophore for all his efforts. Meanwhile, Father
George Brădăţean was awarded the diocesan
distinction of the ‘Cross of the North’ for priests.
Two recognitions, two ministries, two out stan -
ding merits, two ages and two distinct approa -
ches — one single hierarch, one single parish,
one single community…
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The patronage of the church in Sölvesborg is
somewhat rarer: The Holy Martyrs and Confes -
sors of Năsăud, Atanasie Todoran of Bichigiu,
Vasile of Mocod, Grigore of Zagra and Vasile of
Telciu. These four heavenly personages are
those who will henceforth watch over the
sanctuary and over its worshipers. But who are
these martyrs of eighteenth century Năsăud,
who now grace the Romanian synaxis and
complete the corollary holiness exported over
oceans and countries? 

Commemorated on November 12, the person of
Atanasie (Tanase) Todoran becomes prominent
from the martyric bouquet as a descendant of a
family of free peasants from the Sălăuţa Valley,
more precisely from the locality of Bichigiu. At
the time of birth of this true Romanian (1663),
his village was on the border of the Austrian
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Empire, and to the east stretched Moldova, then
under Turkish occupation. This man's life is an
adventure novel which ends with a beautiful
crown of holiness. Initially, because of his
qualities and the fact that he was literate (he was
related to the family of the priest Coșbuc, none
other than an ancestor of the great poet), he was
appointed by the Imperial Authorities counter
and collector of the taxes for those valleys. He
was also part of the army that defended Vienna;
however the longing for his country and the sine
die postponement of his release led him to
defect. After being hounded by the authorities,
pursued through the Mountains of Ţibleș (where
he had retired), then in the country of
Maramureș and Chioaru, Atanasie crosses the
mountains into Moldova, enlisting in the army of
Prince Mihai Racoviţă. After 13 years of military
service in the rank of captain, at the age of 74 he
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retires, having yeoman status, i.e. a free man.
However, he does not escape the original sen -
ten ce; he is arrested on his return to the
Austrian Empire and jailed at Coopers Tower in
Bistrita. He returns after his release to the
Bichigiu Valley. Here, at the age of almost 100
years (what vitality!), he negotiates with the
imperial authorities the militarization of the
Romanian border villages in exchange for
guaranteeing certain rights for their inhabitants.
Amongst the rights negotiated by Atanasie in
Vienna for the 21 Romanian communes was also
that of preserving the Orthodox faith, seriously
affected by the offensive Uniatism dictated by
the office of the Habsburgs. After a while, how -
ever, the old officer realizes that the Impe rials
will not keep their word and that the transition
to the Uniate was one of the hidden goals of this
action of solicitation of the Romanians. 

Father Alexander Mizgan of Oradea, who has
studied in detail the hagiography of the Năsăud
saints, notes the following: ‘The militarization of
the Năsăud area began in the month of August
1762, when officers were sent from Vienna to
Năsăud to organize the regiment. On May 10,
1763, considering that the organi zational work
had ended, General Bukow, with a large retinue
and accompanied by the Unite Bishop Petru
Pavel Aron (1754–1764), came to receive the oath
of the Năsăud border guards and to sanctify
their flag. These solemn moments were orga -
nized at Salva, on the plateau called «Mocirlă».’

Then things got complicated, obviously: ‘When
the two infantry battalions and eight companies
of cavalry were standing in formation near the
village of Salva, out front came riding old Tanase
Todoran of Bichigiu, who had served as a soldier
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under Emperor Charles VI, and addressed the
guards with the following speech: 

‘For two years we are soldiers, that is to say
border guards, and we did not receive a charter
from the high empress that we are free people!
We signed ourselves to be serfs, we give tribute,
we do soldier’s tasks, our children will go to the
ends of the earth to shed their blood, but for
what? So that we will be in bondage, not having
any rights, so that our children will also be fools,
either they will learn something, or not? Thus
we will not bear arms, for them to dishevel our
Holy Law. Lower your weapons! Throw out the
pagans from within our borders! Hear, Romanian
Christians, only then will we serve, when we will
have a charter from the high empress, where our
rights are strength ened; until then, no, once with
the head. What the Government and chan cel -
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lery in Beciu gives (Vienna — n. red.) is nothing,
they are empty lies of today, of tomorrow.’ 

So thundered old Atanasie, then 104 years of
age! His appearance on horseback had the
effect of gunpowder, detonating the sudden
revolt of the recruits who threw away their
weapons, but at the same time putting to flight
the military representatives of Vienna. They also
captured the flags of the army, which they put
for keeping in the church in Năsăud. This
episode, however, has generated another: the
revenge of the officials for the affront brought
by the ‘schismatic peasants’ on the plateau
‘Mocirlă’, on that beautiful day in May 1763…

Soon thereafter a serious investigation began,
which lasted six months. During the inter -
rogations, not only did Atanasie Todoran not

retract anything, he even strengthened his initial
words and actions with other more emphatic
statements, which enraged the Imperials. Soon
thereafter, these statements began to circulate
as verses, which the poor Năsăud Romanians
were whispering among themselves, for fear of
the authorities:

Do not give yourselves, lads, as soldiers 
Cause you’ll wear lice with horns 
This he has been telling you for a year 
Your old man Todoran 
If they will put me into the ground
I will not abandon my law 
It is the law of Christ 
So let down the rifles…

So the old man had spoken to them, and they
remembered everything. They remember until
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today, when these four martyrs were canonized,
these four evangelists of Orthodoxy, who did not
write the truths of the ancestral faith with a quill
and with a pen, but with their very own flesh
and with their very own blood. The new ‘Gospel’
of the Năsăud people of Salva pains, it has the
smell of blood, of sweat and death, therefore it
is true also now, and so it will be forever and
ever, as long as the sun will rise over the
Romanian land! 

The sentence issued then, on the day of 12
Novem ber 1763, was clear and contained the
following punishments: Tanase Todoran of
Danila from Bichigiu aged 104 shall be broken
with the wheel from top to bottom, and his head
shall be tied to a wheel, because he kept people
from enrolment and from unification (which was
also a form of enrolment). Vasile Dumitru of the

priest of Mocod, Grigore Mani of Zagra, Vasile
Oichi of Telciu, sentenced to death by hanging
and their bodies unburied for the same ‘fault’.

What the Imperials do not bury in the ground
the Church takes care to bury in heaven. That is
how our Sinaxis came to have another four
names which carry us toward the horizon of
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salvation, whether lifting our eyes up toward the
gloomier sky of Scandinavia, or towards the
clearer one of our beautiful Romania. 

Bishop Macarie Drăgoi is bound through a
geographic ‘DNA’ to the martyric fate of the four,
since he himself is originally from the lands of
Năsăud, even in proximity to the place where

they were martyred. Here is what the Bishop
writes, right around the time of the act of
canonization of the four: 

The persistence of the figure and the facts of
Atanasie Todoran in the collective memory of
the Transylvanians is proven also by an un -
published letter by Nestor Șimon, an unjustly
forgotten researcher of the history of this land,
from Cluj, September 5, 1887. This archived
document brings an important statement,
according to which ‘the Năsăud people twice
opposed the union: I. the religious union with
Rome and 2 the political union in 1848’. At the
same time, the letter restores the confessional
value of Atanasie’s sacrifice, while most histo -
rical studies have emphasized only its social and
politico-national importance. In this regard,
Nestor Șimon wrote, amongst other things: 
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‘I learned the cause for which Todoran Tănase
stood against the militarization. That is to say
he did not oppose the militarization, rather he
opposed the attempts to unite with the Church
of Rome, because around that time the fiercest
battles raged and the Court of Vienna wanted,
by militarization, at the same time, to effect also
the Union’. The cited document confirms and
strengthens the last words uttered by the
martyr, before he entrusted his soul to Christ:
‘Do not give yourselves to the Union.’ 

The profound significance of the sacrifice of
Atanasie Todoran and those together with him
is shown us in an exemplary manner, around
the year 1890, due to the events that happened
in a frontier settlement in the District of
Năsăud, in the town of Feldru, which had
meanwhile become fully Greek-Catholic. The

Greek-Catholic church authorities wanted to
impose in this parish the appointment of a new
priest, unwanted by the faithful because of his
doubtful moral conduct. The issue of appoint -
ment of this parish priest in this settlement of
unified confession represented both a case
widely publicized by the Romanian and
Hungarian newspapers of the era, as well as a
significant example of the impact over time in
the souls of the inhabitants of the Someș
villages, of the orthodox resistance embodied
by force of the personal example, in the face of
the Catho licizing offensive of the XVIII century,
by Atanasie Todoran and the numerous wit -
nesses to the ancestral faith. 

The believers of these gravely tried lands
throughout history were using arguments of the
most compelling kind, as now, in the mentioned
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situation, when turning to perennial examples
from the history of the borderlands and of the
Ardeal. The parishioners of Feldru base their
refusal on the invocation of the Orthodox past
of the Someș Valley, as well as on their
ancestors’ steadiness in the faith, the defenders
of law and justice. They evoke moments of
struggle and great weighing of the mind, which
presents in close-up the attitude of the martyr
Atanasie Todoran of Bichigiu, broken with the
wheel for his only fault – to have defended his
righteous faith: ‘Otherwise, we tell you the truth,
that we will be forced to walk on those paths
which were closed in the last century by the
introduction of militarism by terrorizing, terri -
fying and torturing the priests and the people
of the Somes Valley and which ended with the
cutting on the wheel of our martyr Todoranu of
Bichigiu, because he defended his ancestral

religion even to the giving of his head’ (cf.
Macarie Drăgoi, The appointment of priests in
the Vicariate of Rodna — The case from Feldru
of 1890, in the ‘Someș Archive’, V, 2006). In the
text of this document, impressive is the turning
to the region's past experiences and to the
sacrifices endured in the context of the
imposition of Catholicism, to the bright face of
old Atanasie Todoran of Bichigiul Nasaud, who
remained so alive in the conscience and piety
of the descendants. 

Throughout the entire duration of the unfolding
of the events, the Greek-Catholic community of
Feldru, will constantly support as a natural
alternative, the return to orthodoxy ‘to the
ancestors’ faith’, a fact which agitated, it
appears, the diocesan Greek-Catholic authority
of Gherla, which made a new decision meant to
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defuse the tensions in this former Orthodox
parish. The decision of the people of Feldru,
expressed somewhat in extremis in 1890, will be
fulfilled in 1948 by the return of the priests and
believers of the ancestral and extensively
tested lands of Transylvania to the bosom of the
Orthodox Church. 

To all these older testimonies it ought to be
added to the finale also another more recent,
belonging to one of the elders of the community
of Bichigiu who contributed, along with his
fellow villagers, to the foundation of the new
monastery in this village. Petre Tecar, being
over 80 years, evokes the times illuminated by
local customs and by the sacrifice of this
witness of the Năsăud lands as inherited from
our ancestors: ‘My father, Timoftei Tecar, who
lived 96 years, would tell me that when he was

a child, he would go with other children on
Easter Day «in Piezi» to people’s homes and the
host would give the children red eggs, as is
customary in our village. The children would go
also to the house of Tănase Todoran, who was
then at the mouth of the Moroșan Valley, under
Pleșe, as we call it. In Todoran’s house lived a
granddaughter of his who also would, as did
other hosts in the village, give out red eggs to
the children coming Easter day «in Piezi». Two
lines of Todoran still live in Bichigiu. Both may
be relatives of his’.

78



79



80



Yes, the living Church. It may sound paradoxical
— because the Church is life par excellence! —
but it defines a reality; a reality to which we are
called ever since we are born. And the sermon
by His Grace Macarie Drăgoi, at the event of the
consecration of the church in Sölvesborg, speaks
exactly about this: the living Church, with living
people who are spiritually raised only through
their bond with the grace of the saints and the
Mother of the Lord. We urge you to read these
words, as if drawn from the atmosphere of the
Patericon, uttered by the Bishop in the church
porch on that unforgettable day of 12 September
2015: 

My dearly beloved, Father Paulin Lecca tells us
that a young man was on his deathbed, suffe -
ring from tuberculosis; he was already spitting
blood and yet was earnestly asking of the
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Saviour Jesus Christ to prolong his life; the
Saviour Jesus Christ appeared to him awake in
his room, not in a dream. He sat beside him, He
stroked his forehead and asked him: ‘My child,
are you ready to pass from this life?’ ‘Most
Loving God — replied the young man —, I would
like to remain longer among dear ones!’ ‘Very
well; then get up and head toward My icon in
the east of your chamber’.

On the east side was set the icon of the Saviour
Jesus Christ. The young man quickly called his
mother and asked her to help him to get up in
order to go toward the icon of the Saviour Jesus
Christ. ‘My child, you are too weakened; if you
get up you can die in an instant! I cannot help
you, you are too weakened, you cannot make
this effort!’ ‘But yes, mother! The Saviour Jesus
Christ called me to His icon and I must get up.’
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And the child rose, helped by his loving mother.
Slowly-slowly he turned towards the icon,
kissed the icon, crossed himself with tears and
was healed miraculously. This is the testimony
of a spiritual father, a witness to this miracle. 

Behold, here, in Sölvesborg we did not only lay
the icon of our beloved Jesus in the iconostasis
of this place of worship, but we laid the
Eucharistic Christ Himself, Saviour of our souls,
the altar of this new church which we have
consecrated this day. And on this altar Christ
will bring continuous bloodless sacrifice, at
every Liturgy. And as He called the young man
who was suffering to head toward His icon, He
is also calling you to head not only to His icon
from this church, but especially rather towards
the consecrated altar where He is present in a
real manner, to cure your impotency and in
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order to share with you the true life into the
Light of His grace, that we shared in also today,
fully, at this service of dedication and the
Eucharist. 

It is difficult, maybe, sometimes, but let us take
the Mother of the Lord as help. As this suffering
young man took his loving mother to help him,
let us also take the Mother of the Lord as help!
And not coincidentally, next to the icon of our
beloved Jesus we laid today, in Sölvesborg, on
one side, on the iconostasis, the icon of the
Mother of the Lord our Lady the Guide
‘Hodighitria’, and on the other, the icon of the
Mother of the Lord our Lady the Lactans
‘Galaktotrofousa’, an icon of larger size which
is on the right side of the iconostasis, guarded
by three beautifully crafted lamps by a skilful
craftsman from Bucharest. 

I gave this icon of the Mother of the Lord with
all faith and with all joy, after an experience in
my native Năsăud village at the foot of Ţibleș. I
arrived home last summer, during a torrid
summer, and exactly then the daughter of the
church singer had passed away suddenly from
this life, while nursing her first baby at her
maternal breast. God sent me in those days
there because the pain was so great that not
even the priests who served there could find
the right words of comfort. Neither did I find
them, I began to cry together with them;
however I had on my chest the Engolpion with
the icon of the Mother of the Lord, which is the
icon of the church, which the bishop wears next
to his heart in his apostolic ministry, because
he is the apostle of the Mother Church, which
fully symbolizes the Holy Mother of God. And I
had right on my chest the icon of the Mother of
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the Lord our Lady the Lactans ‘Galakto tro -
fousa’, and at the funeral service, which was
very painful – the sighs of the parents, of the
husband and of the grieving community were
heard more than the songs of the service -, I just
said this: “Look, my dear ones, I have on my
chest the icon of the Mother of the Lord our
Lady the Lactans ‘Galaktotrofousa’. Weep for
this mother who left us suddenly and especially
weep for this orphan child who now, being
hungry, warmed at his grandmother’s bosom
and that of all the mothers who are comforting
him now, seeks a breast at which to be fed… He
was a nursing child, as are all very young
children, unweaned. But this child from today
onward will be fed by the Mother of the Lord,
who nurses all those of us who ask for her help.
She also nursed the Nourisher of Creation, she
nurses each one of us, and especially those who

are without a mother and without help; so the
Mother of the Lord prefers to stay among those
that are helpless rather than among the
heavenly powers who surround her with all the
love and all the joy, through all time. The
Mother of the Lord, behold, is the Nourisher of
everyone. As she once nursed Jesus Christ
Emanuel, the One incarnate for our sake and
for our benefit, she also nurses us together with
Him, those who by the grace of adoption
became brothers to Jesus and the children of
Mother of the Lord.”

These words I said to them and they were
comforted, because they all felt the gentle
protection of the Mother of the Lord. After this
event, I placed in my parental house in my
native village of Spelmezeu, in Bistrita County,
a very beautiful icon of the Mother of the Lord
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our Lady the Lactans ‘Galaktotrofousa’. The
parish priest here, Alin-Ioan, saw this icon and
earnestly asked me, “Your Eminence, bestow on
us, in Sölvesborg, an icon of the Mother of the
Lord our Lady the Lactans ‘Galaktotrofousa’.”
Finally, with sacrifice, we managed to achieve
this wonderful icon which we placed in our
Romanian church in Sölvesborg to be a source
of blessing and comfort to the children of the
Mother of the Lord spread around in these
colder, more shady lands — both literally and
figuratively — in Northern Europe. 

Therefore I urge you with all perseverance, my
beloved spiritual sons and daughters to come at
all times here to the altar of the Eucharist in
Sölvesborg, to share the grace of the Holy
Trinity, which flows fully at the Holy and Divine
Liturgy; to partake of the benefactory grace

which our beloved Jesus spreads when we
worship at His icon, of the Eternal High Priest,
but also at the icon of the Child Jesus, Jesus
Emanuel, who remains with so much love,
tenderness and joy in the warm arms of His
Mother… he receives us all at his loving bosom
from beneath the bosom of His Mother, with
the love of a parent and of a brother and of a
Saviour. He warms us at His bosom and at the
same time asks us to receive Him into our
hearts. Because His throne is so bright, the
throne of Glory, that the throne of our hearts is
also so warm! Therefore Christ knocks at the
door of our hearts at all times in order to make
His dwelling there and to be together with us
into the boundless joy, into the communion of
true love.
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Warm words, wise words, words of a pastor who
well teaches the flock entrusted him to sal -
vation. This is the living Church, this is the
community of common fellowship, and these are
the few chosen for a foretaste of the kingdom
through Christ the Eucharist, here on earth.
People came to the consecration service with
assurance and left with joy in their soul, because
someone gave them exactly what he promised
them. He gave them a church, he gave them a
community, and he gave them concrete tools for
the preservation of their identity. And the fact
that they can now honorably raise their heads,
having a house of prayer that is theirs alone,
makes them feel powerful, united, and confident.
The future looks bright, salvation is possible! 

The ship of the Church now navigates also in the
rough waters of the North…
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8–35 . . . . . . . imagini de la slujba de târnosire a bisericii, 12 septembrie 2015 | images from the consecration
service of the church, September 12, 2015

10 . . . . . . . . . imagine de la punerea pietrei de temelie a bisericii, 12 septembrie 2010 | images of the placing
of the foundation stone of the church, September 12, 2010

40–41 . . . . . . biserica din Sölvesborg, vedere exterior, faţada de nord | church in Sölvesborg, exterior view,
northern facade

42–47 . . . . . . biserica din Sölvesborg, detalii de exterior | church in Sölvesborg, exterior details
49 . . . . . . . . . vedere din pridvor către poarta din curtea bisericii | view from the porch toward the gate of the

churchyard
50–51 . . . . . . vedere poarta din curtea bisericii | view of the churchyard gate
52–53 . . . . . . biserica din Sölvesborg, detalii de exterior | church in Sölvesborg, exterior details
54–55 . . . . . . detaliu acoperiș | roof detail
56–60. . . . . . biserica din Sölvesborg, detalii de exterior | church in Sölvesborg, exterior details
61 . . . . . . . . . fântâna și troiţa (din Pietriș, jud. Olt) din curtea bisericii din Sölvesborg | fountain and cross

monument (from Pietriș, Olt county) in the churchyard in Sölvesborg
62 . . . . . . . . . casa praznicală și faţada de vest a bisericii din Sölvesborg | meeting house and the west facade

of the church in Sölvesborg
63 . . . . . . . . . ușa de acces în biserică | access door to the church
64–65 . . . . . . vedere exterior, faţada de sud | exterior view, south facade
66–67 . . . . . . catapeteasmă, icoana Sfintei Treimi și detaliu | iconostasis, icon of the Holy Trinity and detail
68 . . . . . . . . . catapeteasmă, detaliu icoana Sfintei Treimi (ctitori Părintele Episcop Macarie Drăgoi, preot

paroh Alin Ioan Popa, văduva Aglaia Corlan) | iconostasis, detail icon of the Holy Trinity
(founders Bishop Macarie Drăgoi, parish priest Alin Ioan Popa, parish widow Aglaia Corlan)

70 . . . . . . . . . catapeteasmă, primele șase icoane prăznicare | iconostasis, first six icons of the feasts
71 . . . . . . . . . molenii, icoana Maicii Domnului | crucifixion Deisis, icon of the Mother of the Lord
72 . . . . . . . . . molenii, icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan | crucifixion Deisis, icon of Saint John the

Apostle and Evangelist
73 . . . . . . . . . catapeteasmă, următoarele șase icoane prăznicare | iconostasis, next six icons of the feasts
75 . . . . . . . . . catapeteasmă, icoana împărătească a Mântuitorului Iisus Hristos | iconostasis, imperial icon of

Jesus Christ the Saviour
76 . . . . . . . . . catapeteasmă, icoana împărătească a Maicii Domnului cu Pruncul | iconostasis, imperial icon of

the Mother of the Lord with the Child
79 . . . . . . . . . catapeteasmă, icoana hramului: Sfinţii Martiri și Mărturisitori Năsăudeni | iconostasis, patron

icon: Holy Martyrs and Confessors of Năsăud
80. . . . . . . . . catapeteasmă, icoana Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și a Sfântului Ierarh Nicolae |

iconostasis, icon of the Holy Prophet Saint John the Baptist and Hierarch Saint Nicholas
82 . . . . . . . . . catapeteasmă, icoana Sfântului Arhidiacon Ștefan, Întâiul Mucenic, de pe ușa diaconească |

iconostasis, icon of Archdeacon Saint Stephen, the First Martyr, on the deacon’s door
83 . . . . . . . . . catapeteasmă, icoana Sfântului Arhidiacon Mucenic Laurenţiu (de pe ușa diaconească) |

iconostasis, the icon of Martyr Archdeacon Saint Lawrence (on the deacon’s door)
84 . . . . . . . . . icoana Maicii Domnului Alăptătoarea | icon of the Mother of the Lord our Lady the Lactans

‘Galaktotrofousa’
87 . . . . . . . . . icoana Sfinţilor Arhidiaconi Mucenici Ștefan și Laurenţiu, ocrotitorii filiei din orașul

Kristianstad (lângă Sölvesborg) | icon of the Holy Martyrs Archdeacons Stephen and Lawrence,
filial protectors of the city of Kristianstad (near Sölvesborg)
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88–89. . . . . . icoana hramului: Sfinţii Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, de pe tetrapod | patron icon: Holy
Martyrs and Confessors of Năsăud, on the tetrapod

91 . . . . . . . . . icoana Învierii Domnului | icon of the Resurrection of the Lord
93 . . . . . . . . . hrisovul de la punerea pietrei de temelie a bisericii din Sölvesborg (12 septembrie 2010) |

charter of the placing of the foundation stone of the church in Sölvesborg (12 September 2010)
94–95 . . . . . . hrisovul de la târnosirea bisericii din Sölvesborg (12 septembrie 2015) | charter of the

consecration of the church in Sölvesborg (September 12, 2015)
96 . . . . . . . . . vedere catapeteasmă (din laterala stângă) | iconostasis view (left side)
97 . . . . . . . . . vedere catapeteasmă (din laterala dreaptă) | iconostasis view (right side)
98–99 . . . . . . vedere catapeteasmă (frontal) | iconostasis view (front)
100–101 . . . . vedere catapeteasmă (frontal de sus) | iconostasis view (top front)
102 . . . . . . . . vedere de ansamblu naos | view of the nave ensemble
103 . . . . . . . . vedere interior (prapor, hrisovul punerii pietrei de temelie, icoana Sfinţilor Arhidiaconi

Mucenici Ștefan și Laurenţiu, cruce de lemn și icoana Maicii Domnului Alăptătoarea) | interior
view (Prapor, charter of the placing of the foundation stone, icon of the Holy Martyrs
Archdeacons Stephen and Lawrence, wooden cross and icon of the Mother of the Lord our
Lady the Lactans ‘Galaktotrofousa’

104 . . . . . . . . vedere de ansamblu naos | view of the nave ensemble
105 . . . . . . . . vedere interior (coloanele dintre pronaos și naos) | interior view (columns between the narthex

and nave)
106 . . . . . . . . candele (Sfântul Altar) | oil lamps (Holy Altar)
107 . . . . . . . . candelabru (naos) | chandelier (nave)
108 . . . . . . . . cruce, detaliu dveră Sfântul Altar | cross, detail of Holy Altar curtain
109 . . . . . . . . dveră Sfântul Altar | Holy Altar curtain
110 . . . . . . . . prapori (naos) dăruiţi de Părintele Episcop Macarie Drăgoi, praporul din dreapta având

brodată, în albastru, Crucea Nordului | flags (nave) given by Bishop Macarie Drăgoi, the right
flag having embroidery, in blue, Northern Cross

111 . . . . . . . . . ușile împărătești | imperial doors
112. . . . . . . . . interior Sfântul Altar, vedere spre naos | Holy Altar interior, looking toward the nave
113. . . . . . . . . interior Sfântul Altar, detalii cădelniţă și veșminte liturgice și tradiţionale | Holy Altar interior,

details of censer and liturgical and traditional vestments
114–115 . . . . . interior Sfântul Altar, Sfânta Masă (Crucea Nordului cu postament, Sfântul Chivot, sfeșnice și

candelă) și Crucea de la Sfântul Prestol | Holy Altar interior, Holy Table (Northern Cross with
pedestal, the Holy Covenant Ark, candlesticks and oil lamp) and the Cross of the Holy Altar
Table

116. . . . . . . . . interior Sfântul Altar, Proscomidiar | Holy Altar interior, Table of Oblation
117. . . . . . . . . interior Sfântul Altar, Crucea Nordului cu postament și Sfântul Chivot de pe Sfânta Masă | Holy

Altar interior, Northern Cross with pedestal, the Holy Covenant Ark on the Holy Table
118. . . . . . . . . Sfânta Cruce (catapeteasmă) | Holy Cross (iconostasis)
119. . . . . . . . . cafas și cruci de lemn dăruite de Părintele Episcop Macarie Drăgoi | choir and wooden crosses

given by Bishop Macarie Drăgoi
120 . . . . . . . . clopot | bell
121. . . . . . . . . vedere clopotniţă | bellfry view
122 . . . . . . . . vedere interior (dinspre naos către pronaos) | interior view (from the nave toward the narthex)
123 . . . . . . . . vedere din pronaos către pridvor | view from the narthex toward the porch
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Echipa care a realizat construcţia bisericii din Sölvesborg: arhitect Andi Cârligeanu, Vasile Hotico
cu ucenicii din Ieud, Maramureș; Ioan Iosof și Ilie Mitric din Sölvesborg. Lemnul pentru construcţia
bisericii a fost donat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuţilor, sub coordonarea Părintelui Arhiepiscop
Pimen Suceveanu și a preotului Gheorghe Brădăţean.

Catapeteasma altarului a fost sculptată de preotul Petru Corduneanu din Fălticeni iar icoanele de
pe tâmplă au fost realizate de Camelia Munteanu, coordonatoare în cadrul Atelierelor de pictură
Sfinţii Martiri Brâncoveni ale Episcopiei Europei de Nord.

Troiţa aflată lângă fântâna din curtea bisericii din Sölvesborg a fost realizată de meșterii cruceri din
familia preotului paroh Ioan Alin Popa, în satul său natal Pietriș (jud. Olt).

Hrisoavele de la punerea pietrei de temelie și de la târnosirea bisericii din Sölvesborg au fost realizate
de Constanţiu Mara și Sorin Irimia din Stockholm, coordonatori în cadrul Atelierelor de pictură și
vitraliu Sfinţii Martiri Brâncoveni ale Episcopiei Europei de Nord.

Sfintele Acoperăminte ale Dumnezeiescului Altar și Steagurile bisericești au fost lucrate de Carmen
Paiu, (coordonatoare în cadrul Atelierelor de broderie ale Episcopiei Europei de Nord), fiind donate
de Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord.

Candelele de pe tâmplă și de la icoana Maicii Domnului Alăptătoarea, Crucea Nordului cu postament
și Sfântul Chivot au fost realizate de Ovidiu Simionescu, fiind donate de Părintele Episcop Macarie
Drăgoi al Europei de Nord.
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The team that conducted the construction of the church in Sölvesborg: architect Andi Cârligeanu,
Vasile Hotico with the apprentices from Ieud, Maramureș; Ioan Iosof and Ilie Mitric of Sölvesborg.
Wood for construction of the church was donated by the Archdiocese of Suceava and Rădăuţi, under
the direction of Archbishop Father Pimen Suceveanu and the priest George Brădăţean.

The altar iconostasis was sculpted by the priest Petru Corduneanu of Fălticeni, and its icons were
made by Camelia Munteanu, coordinator within the painting workshops of the Holy Brâncoveanu
Martyrs of the Diocese of Northern Europe.

The cross monument next to the fountain in the courtyard of the church in Sölvesborg was crafted
by master crossmakers from the family of the parish priest Ioan Alin Popa, in his native village of
Pietriș (Olt county).

The charter of the foundation stone and the consecration of the church in Sölvesborg were made by
Constanţiu Mara and Sorin Irimia from Stockholm, coordinators within the painting and stained glass
workshops of the Holy Brâncoveanu Martyrs of the Diocese of Northern Europe.

The Holy Covering of the Divine Altar and the church flags were made by Carmen Paiu, (coordinator
within the embroidery workshops of the Diocese of Northern Europe), as donated by His Grace
Macarie Drăgoi Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe.

The oil lamps on the iconostasis and of the icon of the Mother of the Lord our Lady the Lactans
‘Galaktotrofousa’, the Northern Cross with its pedestal and the Holy Covenant Ark were made by
Ovidiu Simionescu, as donated by His Grace Macarie Drăgoi Bishop of the Romanian Orthodox
Diocese of Northern Europe.






