
Candela
d e  d u m i n i c ă  •  N r .  3  -  2 1 . 1 1 . 2 0 2 1

Publicație a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

CUVÂNTUL IERARHULUI
PASTORALA 
SFÂNTULUI 
SINOD 
LA PRIMA 
DUMINICĂ 
DIN POSTUL 
NAȘTERII 
DOMNULUI 
2021

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis pentru prima duminică 
din Postul Naşterii Domnului 2021 o scrisoare pastorală tuturor credincioşilor din 
Patriarhia Română.

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului 
Naşterii Domnului din anul 2021, privind însemnătatea Anului omagial al pasto-
rației românilor din afara României și a Anului comemorativ al celor adormiți în 
Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, în Patriarhia Română
Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler şi preaiubiților credincioşi din 
Patriarhia Română, 
Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești 
binecuvântări! 
Preacuvioși și Preacucernici Părinți, 
Iubiți frați și surori în Domnul,
Anul 2021 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne ,,Anul omagial al pastorației românilor din afara României” și ,,Anul comemorativ 
al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, în Patriarhia 
Română. Cele două teme amintite, omagială și comemorativă, evidențiază două co-
ordonate esențiale, prioritare în activitatea pastoral- misionară a Bisericii noastre.
Astfel, Biserica Ortodoxă Română nu este indiferentă față de amploarea fără 
precedent pe care fenomenul migrației românilor către alte țări a cunoscut-o în 
ultimii ani. Ca răspuns la acest fenomen, Biserica noastră, prin ierarhii, preoții și 
diaconii ei, desfășoară, în prezent, o activitate pastorală susținută în afara grani-
țelor României. Ea îi binecuvântează și îi ajută spiritual pe românii ortodocși de 
pretutindeni, pe care îi consideră fiii săi credincioși și parte integrantă a comu-
niunii ortodoxe românești.
Pe de altă parte, pomenirea în Biserică a celor adormiți în Domnul constituie un 
act de credință ortodoxă și de mărturisire a iubirii față de semeni. Comemorarea 
celor decedați şi cultul eroilor contribuie la dezvoltarea culturii recunoştinței şi 
a comuniunii între generații. Veșnica lor pomenire din neam în neam înseamnă 
eterna lor comemorare din generație în generație.
Dreptmăritori creștini,
În cărțile Vechiului Testament întâlnim mărturii despre faptul că Dumnezeu, Cre-
atorul și Proniatorul întregii creații, manifestă o grijă specială față de cei aflați în 
afara țării și poporului lor: „Pe străin să nu-l obijduiești, nici să nu-l strâmtorezi, căci 
voi știți cum e sufletul pribeagului, că și voi ați fost pribegi în țara Egiptului” (Ieșirea 23, 9),  

INTRAREA ÎN BISERICĂ 
A MAICII DOMNULUI  
21 noiembrie - dezlegare la peşte
(preluare ziarullumina.ro)
Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului 
amintește de aducerea Fecioarei Maria la tem-
plul din Ierusalim, la vârsta de trei ani, de către 
părinţii săi, Ioachim şi Ana. Sfânta Ana nu pu-
tea să nască prunci şi de aceea, luând îndemn din 
Cartea Sfântă, din cele ce s-au petrecut cu cealaltă 
Ana (care era şi ea stearpă, mama prorocului Sam-
uel), se ruga fierbinte lui Dumnezeu, împreună cu 
bărbatul ei, Ioachim, să le dăruiască un copil. Şi 
au făgăduit Sfinţii Ioachim şi Ana că dacă le va 
fi îndeplinită cererea, îndată vor dărui şi închina 
pruncul lui Dumnezeu. Şi aşa a născut Sfânta Ana 
pe Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Pe 
când avea trei ani au luat-o părinţii ei şi au dus-o 
la templu, încredinţând-o preoţilor. Deci, luând-o 
arhiereul cel de atunci, Zaharia, a dus-o în Sfân-
ta Sfintelor, locul unde o dată pe an intra singur 
arhiereul să aducă jertfe lui Dumnezeu. Şi aceasta 
a făcut-o din insuflarea Domnului, Cel ce avea să 
Se nască dintr-însa, spre îndreptarea şi mântuirea 
lumii. Şi a rămas fecioara la templu 12 ani. Aco-
lo existau trei rânduri de chilii în care locuiau, cu 
frică de Dumnezeu, fecioare şi văduve afierosite 
lui Dumnezeu, precum şi preoţii şi slujitorii. În 
tot acest timp, Fecioara Maria, sub îndrumarea 
fecioarelor mai în vârstă, citea dumnezeieştile 
Scripturi şi îndeosebi se ruga. Iar când s-a apropi-
at vremea Bunei Vestiri, ieşind de la templu, Sfân-
ta Fecioară a descoperit arhiereului şi preoţilor 
că ea din leagăn fusese făgăduită lui Dumnezeu. 
Celei îmbrăcate cu credinţă şi cu înţelepciune şi 
cu neîntinata feciorie, mai marele Gavriil i-a adus 
din ceruri închinăciune. Fecioara Maria a fost 
condusă în acel loc sfânt, în Sfânta Sfintelor, ca să 
devină ea însăşi „Sfânta Sfintelor” lui Dumnezeu, 
Biserică vie şi Templu al Pruncului dumnezeiesc, 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos.(continuarea la pagina 2)
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iar în alt loc se amintește: „Străinul, care s-a 
așezat la voi, să fie pentru voi ca  și băștina-
șul vostru; să-l iubiți ca pe voi înșivă, că și voi 
ați fost străini în pământul Egiptului. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru” (Leviticul 19, 34).
Dumnezeu Însuși a condus și a întărit po-
porul lui Israel în lunga sa călătorie către 
Țara făgăduinței, povățuindu-l  „prin pus-
tiul cel mare și groaznic, unde sunt șerpi ve-
ninoși, scorpioni și locuri arse de soare și fără 
de apă; scoțând izvor din stânca de cremene și 
hrănind poporul în pustie cu mană”(Deutero-
nomul 8, 15-16).
În Noul Testament, iubirea milostivă față 
de străini devine normă a vieții creștine 
încă din vremea apostolilor: „Fiți, între voi, 
iubitori de străini, fără cârtire” (1Petru 4, 9). 
În  Evanghelia după Matei, în capitolul 25, 
se arată că iubirea față de aproapele este 
criteriul ultim al judecății universale, mai 
precis criteriul esențial de binecuvântare și 
de moștenire a Împărăției Cerurilor, pen-
tru că Însuși Domnul Iisus  Hristos, Drep-
tul Judecător, spune: „străin am fost și M-ați 
primit”(Matei 25, 35).
În contextul transformărilor sociale, eco-
nomice și politice care au avut loc în ulti-
mul secol, numărul creștinilor români din 
afara României a crescut.
Față de această realitate,  grija pastorală 
a Bisericii Ortodoxe Române fațăde  ro-
mânii din afara granițelor s-a concretizat 
prin  înființarea de eparhii, care au orga-
nizat numeroase parohii şi mănăstiri, pen-
tru a veni în întâmpinarea nevoilor sufle-
tești ale credincioșilor români ortodocși 
din comunitățile românești istorice: Republi-
ca Moldova și Ucraina, Serbia, Bulgaria, 
Ungaria, dar și din diaspora: Europa Cen-
trală și de Nord, Europa Occidentală și 
Meridională, cele două Americi, Australia 
și Noua Zeelandă.
În situațiile în care particularitățile pasto-
ral-misionare nu au permis înființarea de 
episcopii, au fost organizate reprezentan-
țe şi comunități ortodoxe româneşti, pre-
cum cele din  Țara Sfântă, Muntele Athos, 
Orientul Mijlociu, Cipru, Turcia, Africa de 
Sud, Japonia ș.a.
În prezent, urmare eforturilor pastorale 
susținute, în afara frontierelor actuale ale 
României, Biserica Ortodoxă Română 
are  patru arhiepis copii  și nouă episcopii.  În 
aceste eparhii  funcționează  1.337 de paro-
hii și filii, precum și 64 de așezăminte mona-
hale, deservite de 1.245 de clerici români. 
Prin ierarhii și clericii ortodocși români 
din străinătate, Biserica Ortodoxă Româ-
nă se străduiește să zidească, să cumpe-
re sau să închirieze lăcașuri de cult acolo 
unde există comunități românești, oferind 

astfel posibilitatea fiecărui român creștin 
ortodox să participe la sfintele slujbe în 
limba română și să păstreze legătura cu Bi-
serica Mamă.
În bisericile ortodoxe românești din afara 
României, românii simt bucuria regăsirii 
și a trăirii credinței strămoșești, participă 
la viața liturgică, își alină dorul după cei 
dragi și după locurile natale, își reconfirmă 
identitatea lor profundă.
Prin cult, dar şi prin evenimentele cultu-
rale şi acțiunile social-filantropice organi-
zate de către parohiile româneşti din afara 
granițelor, sunt promovate valorile spiri-
tuale perene ale Ortodoxiei şi ale popo-
rului român, sunt transmise tradițiile ro-
mâneşti şi este cultivată limba română. În 
acest fel se păstrează identitatea culturală, 
etnică şi eclezială ortodoxă românească, 
fapt care asigură integrarea socială în ță-
rile gazdă fără asimilare culturală şi fără 
deznaționalizare.
De aceea, în mod constant, Patriarhia Ro-
mână ajută financiar, după posibilități, 
aceste comunități românești, realizând, 
totodată, și demersuri necesare pe lângă 
instituțiile de Stat competente, de susține-
re a românilor de pretutindeni.
Ca semn al permanentei griji pastora-
le față de românii stabiliți definitiv sau 
temporar în străinătate, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a hotă-
rât ca  prima duminică după sărbătoa-
rea Adormirii Maicii Domnului să fie dedi-
cată migranților români.
Prin urmare, atât Duminica Migranților Ro-
mâni, cât și Ziua Românilor de Pretutindeni, 
instituită prin  Legea nr. 101/2015  și serba-
tă  în ultima duminică a lunii mai, sunt zile 
cu o profundă semnificație spirituală, de 
reafirmare a tradițiilor și a valorilor cre-
dinței și culturii poporului român.
Iubiți credincioși,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne a declarat anul 2021 și ca An comemora-
tiv al celor adormiți în Domnul cu scopul de 
a evidenția și promova valoarea liturgică și 
culturală a cimitirelor. Din punct de vedere 
al identității noastre spirituale, cimitirul 
este locul în care se află mormintele celor 
adormiți în Domnul, așteptând  „învierea 
morților și viața veacului ce va să fie”, după 
cum se spune în Crezul ortodox. Prin urma-
re, cimitirul este și simbol al comemorării și 
comuniunii între generații.
Pentru cinstirea memoriei celor adormiți 
în Domnul, Biserica Ortodoxă păstrează 
o rânduială amplă de slujbe și pomeniri 
(parastase) care cuprind rugăciuni și cereri 
pentru iertarea păcatelor, odihna și mân-
tuirea sufletelor acestora.
În mod deosebit, pomenirea eroilor din 
toate timpurile şi din toate locurile, ca 

şi cultul morților în general, constituie 
manifestări de statornicie în credință, de 
continuitate şi unitate în cuget şi simțiri 
de-a lungul generațiilor.  Cultul eroilor 
este semnul neuitării și prețuirii noastre 
pentru jertfa lor și speranța comuniunii 
lor veșnice cu Hristos Domnul, în nădej-
dea Învierii și a vieții veșnice.
Cimitirele ortodoxe românești, unele în-
scrise în patrimoniul cultural național al 
României, altele cuprinzând în perimetrul 
lor valoroase monumente artistice funera-
re dedicate unor personalități naționale, 
evidențiază o dimensiune spirituală esen-
țială: recunoștința arătată predecesorilor de-a 
lungul timpului, precum și capacitatea de co-
memorare și comuniune a unui popor credin-
cios cu generațiile trecute.
Cimitirul are un sens profund liturgic şi 
cultural în tradiția noastră creştină orto-
doxă românească.  Îngrijirea spațiului sa-
cru în care se află înmormântate trupurile 
celor adormiți în Domnul constituie o în-
datorire și o responsabilitate a creștinilor 
de a păstra aprinsă flacăra pomenirii  din 
neam în neam sau din generație în generație 
a celor decedați.
Această cinstire a cimitirelor este o adevărată 
cultură a sufletului românesc care crede, sim-
te și mărturisește că iubirea izvorâtă din cre-
dință este mai tare decât moartea. Mulțimea 
pomelnicelor și a parastaselor pentru cei 
decedați sau adormiți în Domnul și pentru 
eroii neamului constituie un puternic factor 
de cultivare a conștiinței identității, unității și 
continuității noastre naționale.  Istoria Bise-
ricii Ortodoxe Române dă mărturie peste 
veacuri despre grija pe care a avut-o pentru 
memoria înaintașilor.
La fiecare Sfântă şi Dumnezeiască Litur-
ghie sunt pomeniți ierarhii Bisericii, cti-
torii, miluitorii şi binefăcătorii sfintelor 
lăcaşuri, eroii, ostaşii şi luptătorii români 
din toate timpurile şi locurile care s-au 
jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi 
în închisori, pentru apărarea patriei şi a 
credinței ortodoxe strămoşeşti, pentru în-
tregirea neamului, pentru libertatea, uni-
tatea şi demnitatea poporului român, pre-
cum şi pomenirea tuturor celor adormiți 
în Domnul Hristos, Biruitorul morții.
Iubiți frați și surori în Domnul,
Cu ajutorul Milostivului Dumnezeu,  ne 
aflăm la începutul Postului Naşterii Dom-
nului, numit şi Postul Crăciunului. Aceas-
tă perioadă este, în primul rând, o pre-
gătire, o sfințire a sufletului și a trupului 
nostru, prin Spovedanie și Împărtășanie, 
dar și prin fapte de milostenie. Faptele mi-
losteniei creștine, privite ca roade ale „cre-
dinței lucrătoare prin iubire” (Galateni  5, 
6), întăresc comuniunea frățească.
În acest an, am fost chemați să cultivăm 

(continuarea rubricii „Cuvântul 
ierarhului”)
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mai mult comuniunea fraternă cu ro-
mânii din jurul granițelor României şi 
din diaspora română. În mod deosebit, 
mulțumim slujitorilor Sfintelor Altare 
ortodoxe româneşti din afara României 
pentru activitatea şi fidelitatea lor față 
de poporul român, pentru activitatea de 
păstrare şi promovare a credinței creşti-
ne ortodoxe, a valorilor spirituale şi cul-
turale româneşti. 
Totodată, îi îndemnăm pe românii care 
trăiesc în diferite zone ale lumii să cin-
stească memoria și mormintele celor tre-
cuți la viața veșnică, deoarece numai rugă-
ciunea şi recunoştința mențin o relație vie 
între suflete, o comuniune spirituală mai 
tare decât moartea fizică a trupului.
Traversăm un timp extrem de dificil pri-
vind sănătatea și valoarea vieții, când 
numeroși oameni sunt încercați de noua 
epidemie, care s-a extins la nivel global. În 
această  perioadă este mare nevoie de rugă-
ciune  și de ajutorare frățească, de apropiere 
de Dumnezeu și de solidaritate practică între 
oameni. 
Prin urmare, și în acest an, ne adresăm 
preoților și credincioșilor mireni ai Sfin-
tei noastre Biserici cu îndemnul părintesc 
de  a se organiza, la parohii, mănăstiri, 
protopopiate şi la centrele eparhiale, co-
lecte de alimente, haine şi medicamente. 
Acestea vor fi distribuite cu prioritate în 
cadrul comunității, celor aflați în sufe-
rință şi în lipsuri, familiilor defavorizate, 
cu mulți copii, bătrânilor şi persoanelor 
singure, fără copii sau rude, cu precădere 
celor care locuiesc în mediul rural.
Având încredințarea că veți arăta și în 
acest an dărnicie creștină și veți răspunde 
cu dragoste chemării noastre părintești în 
această lucrare sfântă de binefacere și aju-
torare, vă mulțumim pentru generozitatea 
arătată în anii precedenți și vă reamintim 
cuvintele Domnului Iisus Hristos: ,,Fericiți 
cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5, 7).
Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu 
să-i binecuvânteze pe toți românii, din 
țară și din străinătate, dăruindu-le sănăta-
te și mântuire, ocrotindu-i de tot răul și 
întărindu-i în tot lucrul bun, spre bucuria 
Bisericii noastre și a poporului român de 
pretutindeni, iar pe cei adormiți în Dom-
nul să-i așeze în ceata drepților și să le dă-
ruiască odihnă în lumina și iubirea Preas-
fintei Treimi.
Cu multă prețuire, vă îmbrățișăm părin-
tește și vă împărtășim binecuvântarea 
apostolică: „Harul Domnului nostru Iisus 
Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și îm-
părtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți!” 
(2 Corinteni 13, 13).

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române

VIAȚA SFÂNTULUI 
CUVIOS ANTONIE 
DE LA IEZERUL-
VÂLCII
(23 NOIEMBRIE)

Acest fericit părinte Antonie era de 
neam român și a trăit pe vremea bine-
credinciosului voievod Matei Basarab și 
a voievodului martir Sfântul Constantin 
Brîncoveanu. A crescut în dreapta cred-
ință mergând de mic la Sfânta Biserică, 
unde își găsea desfătarea sufletească. 
Înaintând cu vârsta a ajuns preot, spre 
slava lui Dumnezeu și bucuria duhovni-
cească a părinților săi.
Lăsând desfătarea lumii acesteia, a îm-
brățișat viața monahicească în prea 
frumoasă pustie de la Schitul Iezeru, în 
ținutul Vâlcii. Aici Cuviosul Antonie 
s-a arătat dintru început foarte sârguin-
cios la toată osteneala și asprimea vieții 
mănăstirești. Atât de mare era nevoința 
sa, încât celorlalți viețuitori din chi-
novie li se părea că fericitul Antonie ar 
fi în trup duhovnicesc.
Dorind să sporească nevoințele sale, 
cu blagoslovenia egumenului mănăsti-
rii a mers la episcopul locului, Ilarion, 
să-i ceară binecuvântarea să plece în 
Muntele Athos. Episcopul cunoscân-
du-l că este monah îmbunătățit și poate 
fi multora de folos aici, a stăruit ca el 
să rămână în țară. Deci, întorcându-se 
Cuviosul la Schitul Iezeru și văzând că 
Biserica se ruinează, s-a umplut de râvnă 

și, cu ajutorul lui Dumnezeu, al episcop-
ului Ilarion și cu agoniseala lui a reîn-
noit sfântul locaș.
După multe nevoințe, Cuviosul Anton-
ie s-a aprins de dorul pustniciei, pentru 
care fapt, cu binecuvântarea egumenului 
său a ieșit din schit și cercetând mai în-
deaproape pustia, a găsit o peșteră mică 
într-o stâncă. Acolo, singur a săpat o bi-
sericuță în care s-a rugat neîncetat ziua 
și noaptea. Urâtorul de oameni, diavolul 
însă, i-a adus multe ispite și supărări, 
dar pe toate le-a biruit cu darul lui 
Dumnezeu, cu rugăciunea și neîncetata 
lucrare. Cine poate să spună privegherile 
Cuviosului de toată noaptea, postirile și 
plecăciunile genunchilor săi?
Cuviosul Antonie era mic de stat și gâr-
bov de bătrânețe, barbă deasă, scurtă și 
destul de albă, vesel la căutătură, obra-
zul frumos, puțin iute din fire și lesne 
iertător. Îmbrăcămintea sa era simplă și 
numai cele de trebuință purta.
Pentru înfrânarea trupului purta un 
brâu din lanțuri de fier împrejurul său, 
iar hrana sa o lua abia la al nouălea ceas 
și atunci numai pâine uscată și apă, dar 
acelea cu măsură. Vin și băutură ameți-
toare nu a gustat niciodată. Pe pat nu 
dormea, ci numai pentru osteneală 
stătea rezemat de niște pietre. Lacrim-
ile nu-i lipseau din ochi niciodată la 
rugăciune.
Cu harul lui Dumnezeu, Cuviosul cu-
noscând că trecerea din lumea aceasta îi 
este aproape, a chemat pe ucenicul său 
Nicolae, cu patruzeci de zile mai înainte 
și i-a spus în taină: „Sfârșitul mi s-a ap-
ropiat. După ieșirea sufletului, să te nev-
oiești să pui trupul meu în gropnița pe 
care eu am săpat-o aici în piatră”.
După patruzeci de zile, îmbolnăvindu-se 
Cuviosul, vorbind în pace cuvinte de 
învățătură pentru suflet, a adormit în 
Domnul.

Peștera Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii, 
de lângă schitul care îi poartă numele



C a n d e l a  d e  d u m i n i c ă  •  N r .  3  -  2 1 . 1 1 . 2 0 2 1

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/

Respective-
le amintiri, 
acumulate 
în timpul 
cât s-a aflat, 
ca tânăr 
teolog, în 
postura de 
șef de cabi-
net al ma-
relui ierarh 
de la Cluj 

sunt exact așa cum și-ar fi dorit să le ci-
tească subiectul lor uman: precise, atente 
la detalii, neînflorite și necosmetizate „să 
dea bine azi“. Căci orice volum memoria-
listic este pălit, este atins, este „viciat“ de 
exact momentul în timp al redactării lor, 
adică peste ani și ani, când istoria avea să 
confirme - sau nu - judecata, observațiile 
și acțiunile celui ce le-a scris. Aici însă, 
trecerea timpului nu a influențat conți-
nutul de idei, nici corpusul memorialistic. 
Episcopul are smerenia și inteligența de 
a scrie cum și ce a simțit atunci, fără să 
epateze el, lăsându-i această ocazie mare-
lui dispărut. 
Așa se face că avem de-a face cu amintiri-
le unui fiu despre părintele său spiritual, 
puse pe hârtie acum, după mai bine de 20 
și ceva de ani, în duh copilăresc, adică în 
duhul fără rest al curăției mărturisitoare. 
Vrednic este și a fost Macarie de părintele 
său, Bartolomeu! Ce interesantă pereche 
duhovnicească. (sursa: Facebook)

Preot Constantin Sturzu
Preasfințitul Părin-
te Macarie, Episcopul 
românilor ortodocși 
din Europa de Nord, 
ne face un dar de su-
flet acum, la începutul 
Postului Crăciunului. 

Este vorba despre un consistent volum 
de memorii, publicat de Editura Poli-
rom, cu titlul: „10 ani cu Mitropolitul 
meu, Bartolomeu Anania (1998-2008). 
Amintiri la capătul dorului”. Este un 
text (auto)biografic, structurat cu 
acribie de cronicar, care urmărește 
ultima parte a vieții „leului din Arde-
al”, dar și evoluția tânărului student 
în Teologie, Marius Drăgoi care, deși 
doar student în anul al doilea, este nu-
mit secretar de cabinet al unuia dintre 
cei mai importanți ierarhi ai Bisericii 
Ortodoxe Române, până când ajunge 
să fie el însuși hirotonit ierarh. Mărtu-
risesc că de mult nu mi-a mai fost dat 
să citesc pagini scrise atât de cald, în 
care seriozitatea și umorul, rigoarea și 
duioșia alternează atât de firesc... (ci-
tiți continuarea pe doxologia.ro)

Cartea poate fi comandată pe site-urile: 
polirom.ro; librariasophia.ro sau pe adresa de 
mail: secretariat@episcopiascandinavia.se. 

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 și răspunsuri din „Învățătura 
de credință creștină ortodoxă”, lucrare lucrare disponibilă în parohii și la comandă pe adresa 
secretariat@episcopiascandinavia.se

„DESPRE DESCOPERIREA DUMNEZEIASCĂ (continuare din numărul trecut)

6. Ce este Descoperirea dumnezeiască?
Descoperirea sau Revelația dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumne-
zeu a dat-o oamenilor, pentru ca aceștia cunoscându-L pe El, voia Lui și lucrarea Lui, 
să-L cinstească după vrednicie, să-I împlinească voia și prin aceasta să se mântuiască.
7. Ce dovedeşte din partea lui Dumnezeu această Descoperire?
Descoperirea dumnezeiască dovedește marea iubire a lui Dumnezeu fața de oameni. 
„Dumnezeu este iubere” (I Ioan 4, 8), iubire nesfârșită, un ocean de iubire, cum zic 
Sfinții Părinți. Prin ea Dumnezeu revarsă lumina și căldura Lui, cea mai presus de fire, 
asupra, întregii făpturi și o ajută să se împărtășească cât mai deplin de puterea cea de 
sus și de adevărul cel mântuitor. Descoperirea lui Dumnezeu e însăși această lumină ce 
ni s-a dat din nesfârșita Lui iubire fața de noi.” (continuarea în numărul următor)

IMPRESII DE SUFLET 
DESPRE NOUL 
VOLUM SEMNAT DE 
PĂRINTELE EPISCOP 
MACARIE AL 
EUROPEI DE NORD
Teodor Baconschi

Preasfințitul Ma-
carie a publicat la 
Polirom un elegant 
volum unde își reu-
nește amintirile des-
pre ÎPS Bartolomeu 
Anania: omul rar 

care i-a fost deopotrivă mijlocitor spre 
taina lui Dumnezeu, spre lumea culturii 
și rigorile slujirii sacerdotale. 
E o restituire autobiografică și memori-
alistică vibrantă, folositoare și tandră, 
menită să dovedească - a câta oară? - vi-
tala nevoie a drumețului de sfaturile unui 
călăuzitor care cunoaște piscurile. (sursa: 
Facebook)

Razvan Bucuroiu
Bunul episcop român 
al Nordului scandi-
nav, PS Macarie Dră-
goi m-a blagoslovit cu 
un dar de preț: volu-
mul de amintiri legate 
de Mitropolitul Bartolomeu Anania (vo-
lum apărut în excelente condiții grafice 
la Polirom, cu o substanțială Prefață a lui 
Radu Preda). 
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Pentru copiiSupliment

INTRAREA ÎN BISERICĂ  
A MAICII DOMNULUI  
(21 noiembrie)

Să cit im împreună  
cu părinți i  ș i bunici i

„Pe lângă mama pe care am primit-o 
fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a 
mai dat şi o Mamă care are grijă şi 
se roagă pentru noi toţi. Este vorba 
chiar de Mama Lui, Maica Domnului.

Părinţii Maicii Domnului sunt 
Sfinţii Ioachim şi Ana. Aceştia erau 
nişte oameni buni, milostivi şi foar-
te credincioşi. Însă aveau o mare 
tristeţe: deşi erau căsătoriţi de foarte 
mulţi ani, Dumnezeu nu le dăduse 
niciun copil. Cu toate că erau înain-
taţi în vârstă, Ioachim şi Ana nu şi-
au pierdut nădejdea şi continuau să 
se roage mult, pentru ca Dumnezeu 
să îi binecuvânteze şi pe ei. În rugăci-
unile sale Ana Îl ruga pe Domnul să îi 
dăruiască marea cinste de a fi mamă, 
făgăduind că dacă va avea un copil îl 
va închina Lui.

Într-o bună zi, Dumnezeu a răspuns 
rugăciunii celor doi şi le-a dăruit o 
fetiţă, pe care au numit-o Maria. Ana 
nu a uitat de făgăduinţa ei şi, când 
Maria a împlinit trei ani, au dus-o la 
templu să o închine lui Dumnezeu. 
Copila a rămas în grija slujitorilor 
Bisericii timp de 12 ani, rugându-se, 
învăţând Scriptura şi lucrul de mână.

La vârsta de 15 ani Maria a părăsit 
templul, fiind încredinţată lui Iosif, 
cel ce avea să o ocrotească. La puţin 
după aceea ea este cea care primeşte 
de la Arhanghelul Gavriil vestea că 
a fost aleasă să Îl nască pe Fiul lui 
Dumnezeu, devenind astfel Maica 
Domnului, cea care se roagă neînce-
tat pentru noi, pentru binele nostru 
şi pentru pacea lumii.”

(prealuare din Natalia Corlean, „Căsuța 
copiilor”, în Apostolat în Ţara Făgăraşului, nr. 
22 - noiembrie 2008)

Tropar  
Glasul 4

Astăzi, înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu 
şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui 
Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor 
mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i 
strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului.
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Icoana Maicii Domnului Sporirea Minții de la Ikast, în Regatul Danemarcei, detaliu (iconar Toma Chituc)

Să colorăm în culorile bucuriei!CE ÎNSEAMNĂ 
NUMELE MEU?
MARIA - din ebraică: cea iubită, 
cea îndrăgită, acest nume fiind cel 
mai răspândit și mai drag nume 
folosit de credincioșii ortodocși. 
Pentru orice fată sau femeie este o 
binecuvântare să poarte acest sfânt 
nume, ce arată dragoste, ocrotire 
și smerenie, căci doar cel simplu, 
iubitor și smerit poate fi îndrăgit 
și iubit de cei din jur. „Iubirea 
este aripa dăruită de Dumnezeu 
sufletului pentru a urca până la El.” - 
Michelangelo. Derivate: Mari, Meri, 
Mariana, Mărioara, Măriuța, Marița 
și altele. 

Maria este unul dintre cele mai 
întâlnite și mai frumoase nume, 
deoarece astfel s-a numit chiar 
Maica Domnului, Fecioara 
Maria, mama cea după trup a 
Mântuitorului nostru, Domnul 
Iisus Hristos. Maica Domnului este 
pentru creștini icoana dragostei 
fără sfârșit, ea rugându-se fără 
încetare pentru noi, oamenii. Este 
o pildă vie de sfințenie, de bunătate 
și smerenie. Să nu treacă o zi din 
viața noastră în care să nu fi înălțat 
o rugăciune Maicii Domnului, de 
mulțumire, de slavă, cu recunoștință 
în suflet pentru tot ajutorul ei! 
Sărbătorile cele mai importante 
închinate Maicii Domnului sunt: 
Nașterea Maicii Domnului (numită 
popular Sfânta Maria mică) -  
8 septembrie; Intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului - 21 noiembrie; 
Buna Vestire - 25 martie; Adormirea 
Maicii Domnului (numită popular 
Sfânta Maria mare) - 15 august.

Calendarul creștin mai cinstește 
și alți sfinți și sfinte - peste 30 - ce 
poartă acest prețuit nume, printre 
care Cuvioasa Maria Egipteanca -  
1 aprilie, Sfânta Maria Magdalena - 
22 iulie și altele.”

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


