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Cuvântul Săptămânii

BUCURIE ŞI RESPONSABILITATE 

pr. paroh Mihai Gojgar

Prima duminică din Postul Mare este un real prilej de 

bucurie. Din mai multe motive: împărtăşirea multor 

credincioşi care s-au spovedit în prima săptămână a 

călătoriei spre Înviere, reîntâlnirea cu Sfânta Liturghie 

a Marelui Vasile, amintirea biruinţei împotriva 

iconoclaştilor, experierea sentimentului comunional-

unitar prin citirea Pastoralei Sfântului Sinod, invitaţia la 

frăţietate prin sprijinirea comunităţilor bisericeşti ce 

înfruntă acute lipsuri materiale. Am lăsat la urmă, nu 

dintr-un raţionament ierarhic, pericopa evanghelică, 

extrasă din Binevestirea Sfântului Apostol Ioan (cap. I, 

43-51). Chemarea la apostolat a Sfinţilor Filip şi 

Natanael ne deschid perspective noi în înţelegerea 

misiunii creştine. Mai ales în contextul diversităţii 

religioase actuale. Explicăm. În cele nouă versete 

găsim o soluţie genială, uimitoare prin simplitatea ei, 

de a combate indiferentismul religios modern: „Vino şi 

vezi” (v. 46). Lumea este plină de filipi şi de natanaeli. 

De oameni care L-au găsit pe Dumnezeu şi de unii care 

Îl caută, în expectativă sau activ. Să spunem că Filip a 

fost fericit de Hristos printr-o chemare directă. 

Găsindu-l, Iisus i-a zis „Urmează-Mi” (v. 43) şi Filip i-a 

devenit de atunci ucenic. Natanael, însă, ajunge la 

Hristos prin Filip, căci acesta din urmă, exprimându-şi 

bucuria găsirii lui Mesia cel mult aşteptat, îl invită să se 

convingă singur de această realitate. O invitaţie venită 

în urma neîncrederii lui Natanael, care nu socotea că ar 

fi posibil să vină mântuirea din Nazaret: „Din Nazaret 

poate fi ceva bun?” Prejudecata era motivată de faptul 

că toţi evreii ştiau că Mesia trebuie să se nască în 

Betleemul Iudeii. Natanael, dintr-o ignoranţă familiară 

şi nouă, emite o părere, falsă, dar în care credea cu 

totul. 

El nu trebuie judecat, cum nici cei care în mod 

sincer au alte opinii religioase nu trebuie arătaţi cu 

degetul.  Natanael a avut şansa unui prieten ca 

Filip, care, fără să îl contrazică sau să fie agresiv în 

vreun fel, lasă totul pe seama rânduielii lui 

Dumnezeu, Cel ce lămureşte vieţile şi inimile 

noastre. Prejudecata lui Natanael este preconcepţia 

omului din toate timpurile, care se întreabă, de cele 

mai multe ori retoric, dacă Biserica poate să îi ofere 

adevărul şi lumina. Prejudecăţile, desigur, sunt 

greşite. Întotdeauna formulate pe baza neştiinţei, 

ele închid omul într-un foarte strâns corset al 

spiritului. Omul cu prejudecăţi este omul care nu 

poate gândi, care nu îşi mai poate pune întrebări, 

pentru că are deja răspunsurile. De fapt, crede că le 

are. Prejudecata are şi o parte bună, pentru că 

proprietarul ei este cel în care se află germenii unor 

explozii de fericire. Ei sunt cei care pot trăi la 

intensitate maximă revelaţiile, descoperirile lui 

Dumnezeu, ca unii care, lăsând în urmă întunericul 

în care au vieţuit, aleg harul dătător de lumină al 

Celui Atotputernic. Cel ce are prejudecăţi este un 

om trist, pentru că, în ciuda „atotştiinţei” lui, el se 

zbate în iadul neîncrederii. Rămâne trist doar dacă 

nu are vreun „filip” care să îl cheme la confruntarea 

cu adevărata Cale şi Viaţă – Hristos. După această 

duminică rămânem cu bucuria de a-l fi descoperit 

pe Mântuitorul, cu mulţumirea că Părintele Ceresc 

ne-a lăsat să fim „filipi”, ne-a chemat direct şi ne-a 

împărtăşit harul Său prin Sfintele Taine. Bucuria 

este completată de responsabilitatea chemării 

„natanaelilor”, de datoria de a invita cât mai mulţi 

indecişi sau nefericiţi indiferenţi la lămurirea 

singurei probleme esenţiale a vieţii – relaţia cu 

Dumnezeu. Altfel va fi satisfacţia când, împreună cu 

ei, vom vedea „cerul deschizându-se şi pe îngerii lui 

Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul 

Omului” (v. 51).



Buna  Vestire– , acceptarea drumului

Teodora Poptean

S-ar putea crede că Buna - Vestire este un episod în 
care Dumnezeu intervine în mod idilic în viața unui 
om, în cazul de față, a tinerei Maria, pe care urmează 
să o așeze într-o ipostază rânduită de El. Însă 
Dumnezeu nu acționează niciodată atât de simplist, 
iar Buna - Vestire  este un moment cu o mare 
încărcătură, în care Dumnezeu apelează la libertatea 
omului. Aceea de a alege și a participa. 
În timp ce Fecioara Maria se roagă, îngerul Domnului i 
se arată, o salută “bucură-te!”, și-i vestește că va 
naște un fiu. Maria, o adolescentă pură, doar logodită, 

nemilos condiția. Pentru că Elisabeta este o femeie 
căsătorită înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, iar 
faptul că va naște la bătrânețe, e de natură să 
stârnească, cel mult, uimire. Dar ea, Maria? Purtând 
semnele sarcinii, cine o va scuti de bănuiala 
logodnicului, de oprobiul public? Dacă e un mister, 
cine va fi în stare să-l accepte? Iar dacă ea va avea 
putere să îndure toate umilințele și va ajunge mamă, 
cine-l va scuti pe fiul ei de stigmatul unui bastard?
Un “nu”, ar însemna o refuzare sau amânare a 
planului dumnezeiesc, un “da”, împlinirea lui 
imediată. 
Fie! Să-mi fie mie după cuvântul tău!  Acesta este 
răspunsul  Mariei, cel pe care îngerul îl așteaptă și se 
face nevăzut. Dumnezeu așteaptă acest răspuns iar 
în clipa primirii lui, se petrece întruparea. 
Întrebând-o pe ea, Dumnezeu ne întreabă pe noi. 
Iată, Eu stau la ușă și bat! 

  Comportamentul creştin

Oana Constantin

Regulile unui comportament creştin sunt trasate de 
către Mântuitorul Hristos în Noul Testament, de Sfinţii 
Apostoli, de îndrumările Sfinţilor Părinţi, de practica 
Bisericii şi firescul naturii umane. Multe ar fi de spus în 
legătură cu acest subiect, dar ne vom limita la 
amintirea câtorva aspecte ce ţin de specificul unui 
comportament creştin.
Respectarea poruncilor  - Decalogul (cele 10 porunci) 
trebuie cunoscut şi respectat de către cei care aspiră 
la statutul de creştin. 
Iubirea aproapelui - porunca iubirii are un loc aparte în 
învăţătura creştină. Este important să ştim cum să ne 
raportăm la semenii noştri, iar exemplul cel mai 
relevant ni-l dă Însuşi Mântuitorul prin pilda 
samarineanului milostiv, relatată în Sfânta Scriptură 
(Luca, 10, 25-37)
Participarea la slujbele biserici - nu este de ajuns să ne 
considerăm creştini dacă nu frecventăm slujbele 
bisericii, atât duminica, precum şi în zilele de 
sărbătoare. 

A merge constant la Sfânta Liturghie este una dintre 
principalele îndatoriri ale creştinului. Milostenia - 
reprezintă o manifestare a dragostei noastre faţă de 
cei aflaţi în nevoi şi în suferinţe. Prin milostenie, 
renunţăm la noi pentru celălalt, care este mai 
important. Actul milosteniei trebuie săvârşit cu 
atenţie, discreţie şi discernământ şi nu trâmbiţat în 
stânga şi în dreapta pentru a nu fi mai apoi anulat 
de către Dumnezeu.
Spovedania şi Împărtăşania  - cele două Taine, 
însoţite de post şi rugăciune, sunt esenţiale şi nu 
trebuie să lipsească din viaţa fiecărui creştin. 
Trecerea în revistă a acestor coordonate ale vieţii 
spirituale va fi completată aici de explicarea lor mai 
în detaliu. Însă, cea mai bună şcoală pentru un 
creştin este biserica. Serile catehetice de luni (de la 
ora 19), predicile de după Sfântul Maslu (miercuri 
seara),  Acatistul (vineri seara) şi, mai ales, duhul şi 
forţa Sfintei Liturghii sunt motive şi invitaţii pentru 
dumneavoastră de a cunoaşte mai îndeaproape 
Biserica Sfântul Dumitru.

este uimită și nu înțelege cum i s-ar putea întâmpla 
așa ceva. Îngerul nu vestește un fapt împlinit și nici 
nu poruncește. Cuvântul îngerului, Buna – Vestire, 
anunță doar faptul că Dumnezeu o alesese pe ea, 
Maria, să devină mama Fiului Său. Îngerul e 
mesagerul prin care Dumnezeu îi trimite Mariei 
această invitație. Și pentru a înțelege cum Dumnezeu 
consultă libertatea ei de a decide, trebuie să vedem 
cum Maria are de ales între a primi harul de a deveni 
Născătoare de Dumnezeu și faptul de a purta o 
sarcină reprobabilă. Spre a-i înlesni hotărârea, 
îngerul ar fi putut s-o asigure că logodnicul ei Iosif, 
va lua totul asupra lui, devenind în fața legii, tatăl 
copilului ce se va naște din ea. Dar Mariei nu i se va 
face această făgăduială, este lăsată să aleagă 
singură. Stă în cumpănă și atunci îngerul îi oferă un 
exemplu de putere a lui Dumnezeu, prin bătrâna 
Elisabeta, care fusese o viață întreagă stearpă, iar 
acum se afla în a șasea lună a unei sarcini 
binecuvântate. Este un exemplu al puterii 
nemăsurate a lui Dumnezeu, dar Maria își vede și mai



Rugăciune care se citeşte în fiecare post

Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor 
pământului şi a celor ce sunt pe mare departe, 
Cel ce mai înainte ai tocmit, prin Legea Ta cea 
Veche şi cea Nouă, aceste zile de post, la care 
ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te 
lăudăm şi Ţie ne rugăm: întăreşte-ne cu puterea 
Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguinţă, spre 
mărirea numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea 
păcatelor noastre, spre omorârea patimilor şi 
biruinţa asupra păcatului,- ca împreună cu Tine 
răstignindu-ne şi îngropându-ne, să ne ridicăm 
din faptele cele moarte şi să petrecem cu bună 
plăcere înaintea Ta întru toate zilele vieţii 
noastre. Că Ţie se cuvine a ne milui şi a ne 
mântui pe noi, Hristoase-Dumnezeule, şi Ţie 
slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început 
al Tău Părinte, şi Preasfântului şi bunului şi de 
viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin.

Taina Sfintei Liturghii

diac. Bogdan Bădiţă

Mulți dintre cei ce mergem frecvent la biserică o facem în 
primul rând pentru a ne împărtăși de tainele ei. Avem 
nevoie de Taina Mărturisirii, de Taina Euharistică, uneori de 
Taina Sfântului Maslu și mereu de Sfânta Liturghie, taină ce 
împletește prin harul Duhului Sfânt, toate celelalte Sfinte 
Taine. Majoritatea credincioșilor ce vin la bisericuța noastră, 
doresc să participe la Sfânta Liturghie. Acesta este motivul 
principal pentru care venim toți în fiecare duminică. Dacă 
ați avut curiozitatea de a participa la tot programul liturgic 
în decursul unei săptămâni, ați observat că cei mai mulți 
am venit la Sfânta Liturghie. Și este firesc să ne întrebăm 
de ce este atât de puternică această chemare?
Să fie oare doar frumuseţea liturgică a acestei sfinte slujbe? 
Sau e răspunsul nostru mai grabnic sau mai letargic la 
cuvintele Mântuitorului: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”?
Oricare ar fi motorul motivaţional, venim pentru a „lepăda 
toată grija cea lumească”, pentru a primi „Harul Domnului 
nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi 
împărtăşirea Duhului Sfânt”, pentru a sta plini de smerenie 
când preotul săvârşeşte „jertfa cea fără de sânge” şi pentru 
a fi cuprinşi de mult dorita pace: „Pacea Mea o dau vouă!”. 
Iar după tot parcursul duhovnicesc din timpul Sfintei 
Liturghii care este un timp sacru, putem la final, deşi mereu 
nevrednici, să îndrăznim a urma îndemnului „Cu frică de 
Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!”, 
avertizaţi fiind dinainte că Sfintele se cuvin sfinţilor: 
”Sfintele,  sfinţilor!”. Calea sfinţilor să încercăm să o urmăm

în fiecare zi, în fiecare duminică, cu fiecare 
Liturghie şi cu cea mai mică rugăciune. 



Vă invităm să urmăriţi activitatea Bisericii Sf. Dumitru – Poştă pe site-ul: 

Ne-am bucura să ne trimiteţi păreri, idei şi răspunsuri, accesând paginile: 
                                   Predici / Oameni / Ce-i de făcut / Cum poţi ajuta

De asemenea, pe site veţi putea găsi toate 

numerele din “Dimitrios” în variantă digitală, 

rezumatele serilor catehetice şi multe altele.

Vă aşteptăm cu nerăbdare!

RO 02 RZBR 0000 0600 1219 1317 – LEI
RO 18 RZBR 0000 0600 1435 9658 – EURO
RO 93 RZBR 0000 0600 1435 9666 – USD
Raiffeisen Bank, Agenţia Decebal.

Programul serilor catehetice 
martie-aprilie 2013

25. 03. 2013 
Slujba Sfintelor Taine. Sfintele Taine şi ignorarea lor. 
Cap. 28 din Evanghelia de la Matei 
01. 04. 2013 
Despre ierurgii. Primirea preotului. 
Cap. 1 din Evanghelia de la Marcu
08. 04. 2013 
Despre Aghiasmă. Tradiţii și obiceiuri legate de sfinţirea apei. 
Cap. 2 din Evanghelia de la Marcu
15. 04. 2013 
Sfârșitul omului. Frica de moarte. 
Cap. 3 din Evanghelia de la Marcu
22. 04. 2013 
Acatiste și paraclise. Pregătiri de Paşti. 
Cap. 4 din Evanghelia de la Marcu

Pentru a primi varianta originală a revistei ”Dimitrios” trimiteţi un mail la adresa revista.dimitrios@yahoo.com cu titlul ”ABONARE”

Oricine este dornic să scrie şi să contribuie cu 
articole pentru revista ”Dimitrios” este binevenit! 
Dacă aveţi gânduri şi idei pe care le consideraţi 
potrivite pentru a apărea în ”Dimitrios” înşiraţi-le într-
un articol de 300-400 de cuvinte şi trimiteţi-l la adresa 
revista.dimitrios@yahoo.com. În cel mai scurt timp 
posibil vă vom anunţa dacă este potrivit şi în ce 
număr urmează să fie publicat! Bine primite vor fi 
toate cuvintele menite să ne îndrepte, mângâie, 
sfătuiască, laude, critice. Vă mulţumim! 

Biserica
Sf. Dumitru – Poştă

Str. Franceză Nr.1
Sector 3, Bucureşti

0727 394 631

Program liturgic
Duminică   8.30 – Utrenia şi Sf. Liturghie

Luni         18.00 – Program de spovedanie

                19.00 – Seară Catehetică

Miercuri   18.00 – Sfânta taină a Maslului

Vineri       18.00 – Sfânta Liturghie a Darurilor mai - 

Înainte Sfinţite (se oficiază doar în Postul Paştelui)

Sâmbătă  10.00 - Parastas

Biserica Sfântul Dumitru - anul 1866
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