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Publicație a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

CUVÂNTUL IERARHULUI
PREASFINȚITUL PĂRINTE EPISCOP 
MACARIE AL EUROPEI DE NORD: 
„CREȘTINUL ÎN LUMEA DE ASTĂZI SE 
ASEAMĂNĂ CU UN PEȘTE CARE SE AFLĂ 
ÎNTR-UN RÂU POLUAT”

„Creștinul în lumea de astăzi se aseamănă cu un pește care se află într-un râu 
poluat. Ceilalți pești nu-și dau seama că râul e poluat, unii chiar se adap-
tează, căpătând malformații, însă creștinul nostru, dacă e conștient, își dă 
seama că e într-o apă otrăvită, toxică. Și, cu toate că își dă seama, nu se poate 
feri, nu poate schimba râul. Este și el îmbibat de apa toxică. Așa și noi, din 
cauza presiunilor din jurul nostru, din cauza exigențelor și așteptărilor pe 
care lumea le are de la noi și care intră în conflict direct cu vocația noastră de 
creștini, suntem îmbibați de această cultură a egoismului, a realizării de sine, 
a eficienței și competitivității. Creștinul este prins la mijloc aici. Pe de o par-
te, trebuie să se miște în acest ritm al lumii dacă vrea să rămână în societate, 
cu un statut respectabil, dacă vrea să-și întrețină familia. Pe de alta, dacă se 
mișcă întru totul în ritmul acestei lumi, își pierde inima și bunătatea. Reve-
nind la metaforă, este limpede că nu putem sări din râu pentru a-l schimba. 
Dar ce avem nevoie este să învățăm să înotăm împotriva curentului. Pentru 
că, pe măsură ce râul avansează, devine tot mai toxic, până la cascadă, până 
la prăbușirea finală. Noi trebuie să înotăm în direcția opusă, să nu ne ducem 
după lume!
Din punct de vedere practic, înseamnă că noi, creștinii, întâi și întâi, trebuie să 
conștientizăm această stare de fapt, această contradicție între cultura duhului 
și cultura lumii. Să ne lepădăm de răutate, după cum spune și Avva Isidor Pe-
lusiotul: „Răutatea și de la Dumnezeu pe oameni i-a depărtat și pe unii de alții 
i-a dezbinat. Deci, de aceasta cu toată osârdia trebuie să fugim și să alergăm 
după fapta cea bună care și la Dumnezeu ne aduce și pe unii cu alții ne unește. 
Iar hotar al faptei celei bune și al filosofiei este simplitatea cu pricepere”.

ÎNCEPE POSTUL 
NAȘTERII DOMNULUI
(15 NOIEMBRIE -  
24 DECEMBRIE)
FOLOSUL POSTULUI ÎN 
CUVINTELE SFÂNTULUI 
IERARH IOAN GURĂ DE 
AUR (13 NOIEMBRIE)

„Mulți creștini, nedând o prea mare im-
portanță postului, îl țin fără tragere de 
inimă sau nu îl țin deloc. Și totuși, trebuie 
să primim postul cu bucurie, nu cu frică 
și părere de rău, căci nu este înfricoșător 
pentru noi, ci pentru diavoli. În cazul de-
monizaților, mult poate face postul, mai 
ales când este însoțit de sora sa bună, care 
este rugăciunea. De aceea, Hristos a spus: 
Acest neam de demoni nu iese decât nu-
mai cu rugăciune și cu post (Mat. 17, 21).
Așadar, dat fiind faptul că postul îi alun-
gă departe pe vrășmașii mântuirii noastre, 
trebuie să îl iubim, nu să ne temem de el. 
Trebuie mai degrabă să ne temem de mân-
carea multă, mai ales atunci când este în-
soțită de beție, pentru că ea ne supune pa-
timilor, în vreme ce postul, dimpotrivă, ne 
scapă de patimi și ne dăruiește libertatea 
duhovnicească. De ce dovadă a binefaceri-
lor postului mai avem nevoie, atunci când 
știm că el luptă împotriva diavolului și ne 
izbăvește de robia păcatului?
Nu numai călugării cu viață îngerească 
sunt însoțiți de puterea postului, dar și 
unii mireni, care zboară pe aripile lui până 
la înălțimile cugetării sfinte.
Vă amintesc că cei doi mari prooroci ai Ve-
chiului Testament, Moise și Ilie, cu toate 
că aveau mare îndrăzneală la Dumnezeu,  

(continuarea la pagina 2)(continuarea la pagina 2)
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„Simplitatea cu pricepere”! 
Ce este aceasta?
Să ne gândim la propovăduirea Sfân-
tului Ioan Botezătorul. Cu ce osârdie 
și cu ce înfocare a chemat acest pro-
roc mulțimile la pocăință! Dacă ne 
aplecăm asupra Evangheliei, vedem că 
îndemnurile sale adresate celor care 
aveau inima mișcată și voiau să se mân-
tuiască sunt foarte simple: cine are o 
haină în plus să o dea celui care nu are; 
cine are o poziție de putere să nu asu-
prească pe cel mai slab ca el (cf. Luca 
3, 11-14). Lucruri simple, dar atât de 
uitate, de disprețuite. De fapt, Sfântul 
Ioan cerea oamenilor să fie buni! Să 
împartă ce au în plus cu cel sărman, 
să fie milostivi cu cei slabi, într-un cu-
vânt, să-și facă datoria.

„Fratele meu, îți ofer o inimă fierbin-
te și o mână caldă!”
Vedeți, milostenia trebuie să o îm-
pletim cu rugăciunea, mai cu seamă 
în această perioadă a Postului. Sfinții 
Părinți ne spun că rugăciunea ne duce 
până la poarta Raiului, însă milostenia 
sufletească și trupească ne trece din-
colo de poarta Raiului. Ca să fim mi-
lostivi, sigur, trebuie să avem o inimă 
bună! Mă gândesc cu drag la Părintele 
Arsenie Papacioc, care, la un moment 
dat, n-avea niciun bănuț în buzunar și a 
întâlnit un cerșetor la marginea străzii. 
Nu știa ce să facă. S-a văzut neajutorat, 
deoarece nu avea un bănuț ca să-i ofere 
acestui sărman, dar a găsit soluția ime-
diat: „Uite, frate, sunt sincer cu frăția 
ta, n-am niciun ban în buzunar, n-am 
nimic ce să-ți ofer material, însă totuși 
îți pot oferi ceva”. „Ce-mi poți oferi, 
părinte?”. „Fratele meu, îți ofer o inimă 
fierbinte și o mână caldă!”. Cerșetorul 
l-a prins pe bătrân de mână și i-a spus 
cu lacrimi în ochi: „Părinte, nimeni nu 
mi-a oferit până acum așa ceva. Toți 
mi-au oferit una-alta, dar nimeni nu 
mi-a oferit o mână caldă”. Omul avea 
mare nevoie de o inimă fierbinte și de 
o mână caldă.
(† Macarie, Episcopul românilor din Europa 
de Nord, Curajul de a trăi frumos, Ed. Felicitas, 
2021, pp. 28-30.)

prin virtuțile lor, posteau adesea, iar pos-
tul îi apropia de Dumnezeu.
Chiar și cu mult înainte de ei, la începu-
turile creației, atunci când Dumnezeu l-a 
plăsmuit pe om, i-a dat deîndată porunca 
să postească. Dacă Adam împlinea aceas-
tă poruncă, avea să se mântuiască. Din 
toți pomii din rai poți să mănânci, iar din 
pomul cunoștinței binelui și răului să nu 
mănânci, căci, în ziua în care vei mânca 
din el, vei muri negreșit! (Facerea 2, 16-
17). Aceasta nu era alta decât porunca de 
a posti. Dacă și în Paradis era nevoie de 
post, cu atât mai mult este nevoie în afara 
sa. Dacă înainte ca omul să fie rănit su-
fletește, postul era pentru el medicament, 
cu atât mai mult este medicament acum, 
când sufletul său este rănit de păcat. Dacă 
înainte să înceapă războiul poftelor, era 
absolută nevoie de post, cu atât mai multă 
nevoie este acum, când suntem în război 
cu diavolul. Dacă Adam se supunea aces-
tei porunci, nu ar mai fi auzit cuvintele: 
pământ ești și în pământ te vei întoarce 
(Facerea 3, 19). Pentru că Adam nu s-a su-
pus, au urmat moartea, grijile, suferințele 
și o viață mai grea decât orice moarte.
Vedeți cum Dumnezeu Se supără atunci 
când postul este disprețuit? Și nu puteți să 
vă închipuiți cât Se bucură El când ținem 
post. Moartea a intrat în om pentru că a 
nesocotit postul și este scoasă din el prin 
post. Astfel s-a întâmplat și cu ninivitenii.
Și a fost cuvântul Domnului către Iona, 
fiul lui Amitai, zicând: „Scoală-te și du-
te în cetatea cea mare a Ninivei și pro-
povăduiește acolo, căci fărădelegile lor au 
ajuns până în fata Mea!” (Iona 1, 1-2). După 
mai multe peripeții (Iona 1, 3-2, 11), Iona 
s-a dus la niniviteni și le-a spus că cetatea 
lor urma să fie distrusă: Patruzeci de zile 
mai sunt, și Ninive va fi distrusă! (Iona 3, 
4). Când au auzit aceste cuvinte, oamenii 
din Ninive nu s-au arătat disprețuitori și 
indiferenți. Cu toții – bărbați, femei, stă-
pâni, robi, copii și bătrâni – au început 
să postească. Ba și pe animale le-au pus să 
postească. Iată de ce am spus mai înain-
te că de mâncarea multă și de băutură ar 
trebui să ne temem, nu de post: mâncarea 
și băutura au fost aproape să distrugă ce-
tatea, pe când postul a izbăvit-o.
Proorocul Daniel a fost aruncat în groapa 
leilor, dar pentru că postise, a ieșit nevă-
tămat, ca și cum ar fi fost aruncat între oi 
(Dan. 6, 16-23). Dar și cei trei tineri, care 
au postit la rândul lor, au fost aruncați în 
foc și au ieșit de acolo cu trupurile lumi-

noase și neatinse de flăcări (Dan. 3, 19-27). 
Dacă focul a fost adevărat, atunci cum de 
nu i-a ars pe acești oameni? Dacă trupurile 
lor erau adevărate, cum de nu au fost vă-
tămate? Cum? Întreabă postul să-ți spună. 
El o să te lămurească în legătură cu această 
taină, pentru că taină este, cu adevărat, ca 
trupurile să fie date fiarelor sălbatice sau 
focului și să nu pățească nimic. Vezi ce lup-
tă peste fire și apoi ce biruință peste fire? 
Adu-ți aminte mereu de puterea postului 
și primește-l cu sufletul deschis, pentru că 
este nebunie curată să ne îndepărtăm de el, 
atunci când și de colții leilor ferește, și de 
foc scapă, și pe diavoli îi îndepărtează, po-
tolind văpaia patimilor, liniștindu-ne gân-
dul și aducându-ne alte și alte binefaceri.
„Mi-e frică de post pentru că strică și slă-
bește trupul”, poate că spui tu. Dar să știi 
că pe cât se strică materia omului, pe atât 
se înnoiește sufletul său (vezi 2 Cor. 4, 
16). Pe de altă parte, dacă vrei să cercetezi 
bine lucrurile, vei vedea că postul are gri-
jă de sănătatea trupului. Iar dacă nu crezi 
cuvintele mele, întreabă-i pe doctori, să-
ți zică ei mai bine. Aceștia spun că sănă-
tatea este menținută prin cumpătare la 
mâncare, pe când lăcomia duce la tot felul 
de boli, care distrug trupul.
Așadar, să nu ne temem să postim, căci 
postul ne scoate din multe rele. Mai văd 
oameni care înainte și după post se îm-
buibă cu hrană și cu băutură, pierzând 
astfel folosul postului. Este ca și cum tru-
pul nostru abia și-ar reveni dintr-o boală 
și când ar da să se ridice din pat, cineva 
l-ar lovi tare cu piciorul și l-ar îmbolnăvi 
și mai tare. Ceva asemănător se întâmplă 
și cu sufletul nostru atunci când înainte și 
după post nu suntem cumpătați.
Dar și când postim, nu ajunge să ne abți-
nem de la diferite mâncăruri, ci trebuie 
să postim și sufletește. Există primejdia ca 
ținând posturile rânduite de Biserică, să 
nu avem nici un folos. Din ce cauză? Pen-
tru că ne ținem departe de mâncăruri, dar 
nu ne ținem departe de păcat; nu mâncăm 
carne, dar mâncăm sufletele celor săraci; 
nu ne îmbătăm cu vin, dar ne îmbătăm 
cu pofte trupești; petrecem ziua în post, 
dar ne uităm la lucruri rușinoase. În felul 
acesta, pierdem folo-sul postului. De ace-
ea, postul de mâncare trebuie însoțit de 
îndepărtarea de orice păcat, de rugăciune 
și de luptă duhovnicească. Numai astfel 
vei aduce jertfă bine-plăcută Domnului și 
vei avea mult folos.
(Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții, 
Ed. Egumenița, Galați, 2007, pp. 411-416)

(continuarea rubricii „Cuvântul 
ierarhului”)

(continuarea art. „Folosul postului...”)
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VIAȚA SFÂNTULUI 
IERARH GRIGORIE 
PALAMA, 
ARHIEPISCOPUL 
TESALONICULUI
(14 NOIEMBRIE)
(preluare doxologia.ro)

Sfântul Grigorie Arhiepiscopul Tesalo-
nicului, numit și Palama, s-a născut în 
Constantinopol. A rămas orfan de tată 
încă de mic, dar sub îngrijirea mamei 
sale și-a săvârșit studiile și a fost de mare 
folos mamei și fraților săi, pe care-i ți-
nea din ostenelile sale.
Văzând deșertăciunea lumii acesteia, ia 
venit în gând să se facă călugăr, îndem-
nând și pe mama și frații săi la aceasta.
Primind cu bucurie propunerea, mama 
sa a luat schima într-o mănăstire de 
maici, iar el și cu frații săi s-a dus în 
Muntele Athos, unde punându-se în 
ascultarea unui cuvios Nicodim, s-a de-
prins cu toate rânduielile vieții mona-
hale. Câtva timp a fost și în Lavra cea 
mare; dar dorind liniștea, s-a sălășluit în 
pustie și ducea viața cea mai aspră.
Întâmplându-se să treacă pe acolo Var-
laam din Calabria, care învăța că stră-
lucirea dumnezeirii este creatură, a fost 
combătut de sfântul pentru acele erori. 
Asemenea și pe Ațuindiu și Polichin-
din, care au fost sinodicește condamnați 
pentru învățăturile lor cele greșite.
Pentru luptele sale cu ereticii s-a învred-
nicit de marele dar al arhieriei, ocupând 
însemnatul scaun al Tesalonicului și 
păstorindu-l cu multă demnitate. S-a 
învrednicit a purta rănile Domnului pe 
trupul său, ca dumnezeiescul Pavel și 
după multe suferințe din partea turci-
lor, pentru că le arăta cu multă îndrăz-
neală rătăcirile lui Mahomed, a adormit 
în Domnul în vârstă de 63 de ani, la 1340.

S-AU ÎMPLINIT 
2 SECOLE DE 
LA NAȘTEREA 
MARELUI SCRIITOR 
RUS, FEODOR 
MIHAILOVICI 
DOSTOIEVSKI
Sorin Ionițe (preluare basilica.ro)

Marele scriitor rus, Feodor Mihailovici 
Dostoievski, a cărui operă a influențat 
decisiv literatura, filosofia, psihologia și 
teologia secolului 20, s-a născut la Mos-
cova în urmă cu două secole, în data de 11 
noiembrie 1821.
Dostoievski provenea dintr-o familie li-
tuaniană. Bunicul său patern a fost preot, 
tatăl, medic militar, iar mama era dintr-o 
familie de negustori. În familia lui Feo-
dor s-au născut 8 copii.
Marele scriitor a absolvit un institut de 
inginerie militară și a lucrat ca inginer 
proiectant. A publicat primul său roman 
la vârsta de 25 de ani, în 1846: „Oameni 
sărmani”.
Feodor Dostoievski a fost arestat și închis 
în 1849 pentru activități antistatale îm-
potriva țarului Nicolae I, iar la 16 noiem-
brie același an, a fost condamnat la patru 
ani de muncă silnică în Siberia pentru 
legăturile cu un grup de intelectuali libe-
rali, din Cercul Petrașevski.

A redescoperit ortodoxia în detenție
Anii de detenție au avut importante con-
secințe asupra sănătății scriitorului, însă 
tot în acea perioadă, în plan spiritual, a 
redescoperit ortodoxia, componentă care 
avea să își pună amprenta asupra întregii 
sale opere.
„Feodor Mihailovici Dostoievski a crescut 
în atmosfera Ortodoxiei, studiind pro-
fund Sfânta Scriptură, mai ales în peri-
oada deportării în Siberia. Grăuntele lui 
spiritual, sădit într-un trup plăpând, a 
crescut, transformându-i trupul bolnăvi-
cios în purtătorul unuia dintre cele mai 
bogate tezaure pe care le-a produs pămân-
tul rus, chiar european”, remarca părintele 
profesor Gheorghe Holbea într-un inter-
viu acordat pentru Ziarul Lumina.
„Pioasa-i mamă i-a trezit tot fondul su-
fletesc cu care a venit în lumea aceasta, 
închisoarea i-a alimentat și i-a desăvârșit 
acest arbust spiritual, iar societatea imo-
rală din timpul său, cucerită de socialis-

mul ateu și de indiferentism, l-a oțelit și 
mai mult în lupta contra a tot ceea ce era 
incompatibil cu ființa sa sufleteacă, ce 
simțea un fior mistic în fața dumnezeirii, 
către care magnetic era îndreptată spre 
slujire”, spunea Ștefan Dobra, citat de pă-
rintele Holbea în interviul amintit.
„Opera sa se naște și crește în atmosfera 
duhovnicească a mișcării filocalice din se-
colele al XVII-lea – al XVIII-lea, când apar 
și primele ediții ale Filocaliei în limba sla-
vonă”, a mai precizat părintele profesor.

Pr. Gheorghe Holbea a susți-
nut recent o conferință des-
pre „Dimensiunea Filocalică a 
operei lui Dostoievski”. 
Vezi video: rebrand.ly/conferinta
Când a fost eliberat, Dostoievski s-a înro-
lat ca soldat, iar apoi a lucrat ca scriitor 
și jurnalist.
S-a căsătorit cu Maria Dmitrievna Isae-
va, în 1859. După 1864, an în care a murit 
soția sa, scriitorul a suferit o perioadă de 
depresie accentuată, începând să partici-
pe la jocuri de noroc de pe urma cărora 
avea să acumuleze și datorii uriașe. A ur-
mat o perioadă de călătorii în Occident, 
iar în 1867 s-a căsătorit cu Anna Snitkina, 
o stenografă de doar 20 de ani, cu care a 
avut patru copii.
În intervalul 1846-1866, a publicat o serie 
de romane și nuvele precum „Amintiri 
din casa morților” (1862) sau „Însemnări 
din subterană” (1864).
În 1866 a apărut celebrul roman „Crimă 
şi pedeapsă”, care are în centru tema obți-
nerii salvării prin suferință. Trei ani mai 
târziu, în 1869, a publicat un alt roman 
de renume mondial, „Idiotul”, care îl are în 
centru pe prințul Lev Nikolaevici Mîșkin, 
un personaj considerat mai puțin obișnuit  
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EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
A EUROPEI DE NORD
Hässlingbyvägen 7 137 95 Haninge – 

Stockholm, Suedia

Telefon: {+46} (0) 738954649

E-mail: secretariat@episcopiascandinavia.se

Site: www.episcopiascandinavia.se

Faeebook: Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord

YouTube: Predici Episcop Macarie

Contul Bancar al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Europei de Nord:

Donațiile pentru sprijinirea constantă a activității 
pastoral – misionare, cultural – educaționale și social 
– filantropice desfășurată de către Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord se pot depune contul de la 
linkul de mai jos.

Contul Bancar Pentru Ajutorarea Copiilor:

De asemenea, donațiile pentru ajutorarea constantă a 
copiilor cu lipsuri materiale din România și sprijinirea 
activității lor școlare se pot depune în 
cont bancar care se găsește la pagina de 
contact de pe site-ul Episcopiei:  
episcopiascandinavia.se/contact/

RUGĂCIUNE CĂTRE 
SFINȚII MUCENICI ȘI 
MĂRTURISITORI GURIE, 
SAMONA ȘI AVIV  
(15 NOIEMBRIE)
Pentru cei ce se căsătoresc și 
pentru izbăvirea de violența și 
abuzurile din familie  
(a Episcopului Macarie Drăgoi)

Sfinților Mucenici și Mărturisitori Gurie, 
Samona și Aviv, întru cinstită viețuire ați 
petrecut, iar la vreme de prigoană cununa 
muceniciei ați dobândit, mărturisind pe 
Hristos înaintea închinătorilor la idoli și 
a urâtorilor de creștini. Pentru aceasta, de 
mari daruri v-ați învrednicit de la Împă-
ratul oștirilor cerești. Pe cei căsătoriți îi 
ocrotiți și mijlociri faceți pentru unii ca 
aceștia, pentru viață curată și binecuvân-
tată, pentru naștere de prunci, armonie 
și înțelegere. Văzând aceasta, cu credin-
ță și cu dragoste cădem înaintea voastră 
și cu inimă umilită ne rugăm: mijlociți și 
pentru robii lui Dumnezeu (numele celor 
care se căsătoresc), care doresc să mear-
gă pe calea cea binecuvântată a căsători-
ei, pentru a le fi împreună-călătoria prin 
această viață mântuire și sporire întru 
credință și cuviință. 
Voi, Sfinților Mucenici și Mărturisitori 
Gurie, Samona și Aviv, care pe tânăra Eu-
fimia din căsnicia cea nefericită cu acel 
barbar ați eliberat-o, întorcând în chip 
minunat pe mult răbdătoarea roabă a lui 
Dumnezeu în mijlocul familiei ei din Ede-

sa, fiind descoperit cel care a abuzat-o și a 
batjocorit-o, dovedindu-se a fi tiran și asu-
pritor în căsnicie, iar nu soț după chipul 
lui Hristos, mijlociți pentru toți cei care în 
focul ispitelor și neînțelegerilor maritale 
se lămuresc și rugați-vă și pentru ca robii 
lui Dumnezeu (numele) să fie lucrători 
ai iubirii jertfelnice unul pentru celălalt, 
precum și pentru aproapele. Dăruiți-le 
blândețe și îndelungă răbdare, înțelegere 
și statornicie, atât în credință, cât și unul 
față de celălalt. Călăuziți-le pașii, astfel în-
cât să facă în viața lor voia lui Dumnezeu. 
Iar în ceasul greu al încercării, fiți-le lumi-
nile care risipesc întunericul deznădejdii și 
ispita abandonării, focul care le încălzeș-
te inimile, îndemnul cel pătrunzător care 
trezește la luptă voința cea slăbită. Astfel 
ca, pentru rugăciunile voastre, să ajungă la 
limanul cel neînviforat al celor care cu cre-
dință au urmat lui Hristos. Amin.

Notă:
Sfinții Mucenici și Mărturisitori Gurie, Samona 
și Aviv, diaconul, de la Edesa, au fost martirizați 
în anul 306, fiind sărbătoriți la 15 noiembrie.

RUBRICA - MICUL CATEHISM
Urmând îndemnul Mântuitorului „căutați și veți afla” (Matei 7, 7), aducem înaintea dum-
neavoastră în fiecare număr al revistei noastre câteva întrebări şi răspunsuri din „Învățătura 
de credință creștină ortodoxă”, lucrare lucrare disponibilă în parohii şi la comandă pe adresa 
secretariat@episcopiascandinavia.se

„CEA DINTÂI DATORIE A CREDINCIOSULUI (continuare din numărul trecut)

3. Unde se găsește adevărul care duce la mântuire?
Adevărul care duce la mântuire se găsește în Sfinta Biserică Ortodoxă, „stâlpul și te-
melia adevărului” (I Tim. 3, 15).
4. De la cine are Biserica Ortodoxă acest adevăr?
Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu Însuși, vestit mai dinainte prin 
patriarhii, drepții și proorocii Vechiului Testament, care au avut o viața și cugetare 
sfăntă și, apoi, în mod desăvârșit, prin Însuși Fiul Său Întrupat Domnul nostru Iisus 
Hristos, Măntuitorul, cum spune Sfăntul Apostol Pavel: «După ce Dumnezeu odini-
oară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, în 
zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor la 
toate și prin Care a făcut și veacurile; Care fiind strălucirea slavei și chipul ființei Lui 
și Care ține toate cu cuvântul puterii Sale...» (Evr. 1, 1-3).
5. Cum a dat Dumnezeu acest adevar?
Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperirea dumnezeiască.”
(continuarea în numărul următor)

de către celelalte, din cauza sincerității și 
a bunătății lui exagerate și numit „idiot” 
din cauza bolii de care suferea, epilepsia. 
Autorul a reușit să creeze un personaj atât 
de complex, încât evoluția sa a fost adesea 
comparată cu cea a lui Iisus Hristos.
„Frații Karamazov” (1880), considerat de 
Sigmund Freud „cel mai impozant roman 
scris vreodată” are o puternică încărcătu-
ră religioasă fiind un tablou complex al 
epocii în care trăia el, surprinzând pro-
blemele filosofice, morale și religioase 
ale existenței lui Dumnezeu, și ilustrând 
teme precum ispășirea păcatelor prin su-
ferință, necesitatea absolută a existenței 
unei forțe morale în interiorul unui uni-
vers irațional și de neînțeles, lupta eternă 
dintre bine și rău, valoarea supremă a li-
bertății individuale etc.
Dostoievski și-a petrecut ultimii ani de 
viață în stațiunea Staraia Russa, care era 
aproape de Sankt Petersburg. A murit la 
9 februarie 1881 și a fost înmormântat în 
cimitirul Tihvin, lângă Mânăstirea Ale-
xandr Nevski din Sankt Petersburg.
În semn de omagiu față de marele scriitor, 
la 12 noiembrie 1971, la Sankt Petersburg, 
a fost deschis și Muzeul Dostoievski în 
apartamentul în care el a scris ultimele 
romane. La 30 decembrie 1991, s-a inau-
gurat, în Sankt Petersburg, stația de me-
trou care poartă numele marelui scriitor, 
Dostoyevskaya metro station, iar la 19 iu-
nie 2010, o stație cu același nume a fost 
deschisă și în Moscova.
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PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV

Să cit im împreună cu părinți i  ș i bunici i

„Cineva L-a întrebat pe Domnul Iisus: Cine este 
aproapele meu?. Domnul i-a răspuns la această întrebare 
printr-o povestioară numită Pilda samarineanului 
milostiv.

Personajul principal este un călător, născut într-o cetate 
din Samaria, de aceea el este numit samarinean. Acesta 
întâlneşte în drumul său un om căzut la marginea 
drumului. Era rănit, plin de sânge şi fără putere de a sta 
în picioare. Samarineanul nu a putut trece indiferent 
pe lângă cel rănit. Chiar dacă era din neamul evreilor, 
care îi batjocoreau pe samarineni, mila samarineanului 
a fost mai puternică decât ura şi dispreţul. S-a oprit 
lângă el şi a început să-i şteargă rănile de sânge, l-a 
bandajat, apoi ridicându-l şi aşezându-l pe asinul 
său, l-a dus la cel mai apropiat han, unde l-a îngrijit  
până dimineaţa.

Apoi l-a rugat pe proprietarul hanului să poarte grija 
celui rănit, până îşi va reveni, dându-i chiar şi câţiva 
bani şi promiţând că la întoarcere va mai plăti cât va 
fi nevoie. Domnul Hristos spune că, înainte să ajungă 
samarineanul la locul unde zăcea cel rănit, au mai trecut 
doi slujitori ai templului din Ierusalim, un preot şi un 
ajutor de preot, fără să facă nimic pentru el, deşi erau de 
acelaşi neam.
Răspunsul la întrebarea de mai sus este acum clar, atât 
pentru cel care a întrebat, cât şi pentru noi. Aproapele 
este orice om care are nevoie de noi. Iubirea dăruită 
de Hristos este mai mare decât duşmănia. Prin iubire 
suntem aproape unii de alţii, aşa cum Domnul este 
mereu aproape de noi.

Activitate practică:
Coloraţi planşa cu samarineanul milostiv, gândindu-vă 
la o persoană pe care să o ajutaţi în următoarele trei zile.”

(prealuare din Pr. Ion Tărcuţă, „Căsuța copiilor: Samarineanul 
milostiv”, în Apostolat în Ţara Făgăraşului, nr. 45 - octombrie 2010)
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Icoana Maicii Domnului Vindecătoarea de la Esbjerg, în Regatul Danemarcei, detaliu (iconar Mihai Coman)

Să colorăm în culorile bucuriei! CE ÎNSEAMNĂ 
NUMELE MEU?
FILIP - din greacă: cel ce îndrăgește 
caii, numele acesta amintindu-ne 
de apropierea dintre om și celelalte 
viețuitoare. Oamenii buni ocrotesc 
natura și animalele, înțelegând că 
acestea au fost făcute de Dumnezeu 
pentru a-l ajuta pe om și nu pentru 
ca acesta să le exploateze fără milă, 
cu indiferență și răutate. Animalele, 
mai ales cele domestice, sunt bune 
și recunoscătoare, fiind omului 
de mare ajutor. Doar un om fără 
inimă poate fi crud cu aceste suflete 
sincere și devotate - „Inima cea mai 
milostivă este aceea care arde pentru 
toată faptura, pentru oameni, 
pentru păsări, pentru animale și 
pentru toată creația.” - Sfântul Isaac 
Sirul.
Sfântul Filip a fost unul din cei 12 
Apostoli ce l-au urmat îndeaproape 
pe Mântuitor. Sfântul Ap. Filip 
era căsătorit și, totodată, a fost 
ucenic al Sf. Ioan Botezătorul. După 
Înălțarea la cer a Mântuitorului, 
a propovăduit credința creștină 
în Asia Mică și Grecia. Ziua de 
sărbătorire a Sf. Ap. Filip este  
14 noiembrie.”

MATEI - din ebraică: darul lui 
Dumnezeu. Derivate: Mateiaș, 
Maftei, Matache.
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 
este unul dintre cei 12 Apostoli ai 
Domnului nostru, Iisus Hristos. 
Matei a fost, după cum spune și 
numele său, un dar ceresc pentru noi, 
oamenii, căci, dincolo de exemplul 
vieții sale, de învățătura pe care a 
propovăduit-o în cuvânt și în faptă, 
Sfântul Apostol Matei ne-a lăsat 
Evanghelia care îi poartă numele, 
prima carte din Noul Testament. 
Din această scriere sfântă aflăm 
atâtea lucruri bune și folositoare 
și în care ni se povestește viața 
Mântuitorului. Sărbătoarea Sfântului 
Apostol și Evanghelist Matei -  
16 noiembrie.”

(extras din Leon Magdan, Ce înseamnă 
numele meu? - Dicționar ortodox pentru 
copii, Editura Mateiaș, București, 2006.) 
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