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Cuvântul Săptămânii
Despre milă
pr. paroh Mihai Gojgar
Atunci când ascultăm în cadrul Sfintei Liturghii
pericopa evanghelică de la Luca (capitolul VII,
versetele 11-16) realizăm, măcar pentru câteva clipe
cât de mare este Dumnezeu - „Nimeni nu este ca
Tine, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este puterea
numelui Tău!” (Ieremia VI, 10). Ştim de potolirea
furtunii pe mare, înmulţirea pâinilor şi a peştilor,
tămăduirea orbilor şi leproşilor, dar învierile din
morţi? Da, Hristos Domnul a ridicat din moarte nu
doar întreg neamul omenesc, ci şi, până la Învierea
Sa, oameni căzuţi pradă boldului neîndurător, chipuri
plecate pe un drum fără întoarcere „ca pulberea să se
întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se
întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat” (Ecclesiast XII,
7). Aşa a fost la Nain. Sfântul Luca ne relatează în
foarte puţine cuvinte evenimentul petrecerii spre
groapă a unui tânăr, singura rudă apropiată a unei
văduve. Ştim durerea pierderii unui cunoscut.
Probabil am simţit şi cum este să ne părăsească
cineva drag. Dar propriul nostru copil? Carne din
carnea noastră, sânge din sângele nostru? Sunt
puţine mame care au trăit un astfel de eveniment.
Noi, ceilalţi, doar ne imaginăm. Şi este groaznic. Dar
mult mai rău trebuie să fi fost pentru biata femeie
care era însoţită de o „mulţime mare din cetate” (v.
12). Mântuitorul se apropie de ea şi, precum un Om
Căruia îi este milă de sărmana maică, îi spune să nu
mai plângă. Ce poţi spune în astfel de situaţii? Ce
poţi face? Eşti alături, plângi, îţi este milă, mai
mult...imposibil. Dar când I se face milă lui
Dumnezeu, lucrurile se schimbă. „Şi apropiindu-Se,
S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a
zis: „Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul
şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui” (v.
14-15). Vor fi simţit toţi că scripturile erau cât se
poate de concrete: „Că mai mare decât cerurile este
mila Ta şi până la nori adevărul Tău” (Psalmi CVII,
4). Am făcut un efort de imaginaţie atunci când a
venit vorba de durerea mamei. O încercare
asemănătoare ar fi singura care ne-ar ajuta să privim
cum văduva din Nain, dimpreună cu fiul ei, se bucură
de biruirea morţii. O vedem cum îi curg lacrimi pe
obraji. Obrajii aceia care mai devreme erau acoperiţi
de usturătoarea rouă a unei mame disperate. Obrajii

aceia care mai devreme erau pe veci părăsiţi de
îmbrăţişările fiului iubit. O fericire de nedescris îi
acoperă pe cei de faţă, „şi frică i-a cuprins pe toţi şi
slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a
ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul
Său” (v. 16). O pagină din Sfânta Scriptură care te
face să lăcrimezi. O veste bună. Căci acum ştim că
la El toate sunt cu putinţă. „Că Tu, Doamne, bun şi
blând eşti şi mult-milostiv tuturor celor ce Te
cheamă pe Tine” (Psalmi LXXXV, 4). Deci, nu
tuturor, ci doar celor care Îl cheamă. Nu poţi cere
mila Sa fără să arăţi şi tu iubire faţă de cei de lângă
tine. Noi nu putem învia din morţi pe alţii. Nu ne
este dat să „furăm” morţii pe cei rânduiţi să treacă
dincolo. Putem să le alinăm durerile, putem să îi
mângâiem când sunt aproape, putem să-i facem să
nu-şi piardă sufletul şi să moară. Putem să fim fii ai
lui Dumnezeu, ajutându-i să aleagă locul petrecerii
veşnice: „Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre
învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre
învierea osândirii” (Ioan V, 29). Nu îi salvăm de
groapă, dar le indicăm cerul. Nu este puţin. Să
urmăm modelul divin, Cel Care dă tuturor ajutorul
Său, „că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi
peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi
peste cei nedrepţi” (Matei V, 45). Încercăm să
răspundem la încă o întrebare: de ce Iisus nu i-a
înviat pe toţi morţii pe care I-a întâlnit? Nu I S-a
făcut milă şi de rudele lor? Putea să îi învieze şi le-a
fost milă de ei. Dar nu a făcut-o pentru că El nu
venise pentru a întrerupe un proces firesc. Nu a
venit pentru morţi, ci pentru vii. Iar atunci când a
săvârşit astfel de minuni, a avut ca motivaţie
dovedirea puterii Sale şi încredinţarea celor de faţă
în nemurire, în existenţa vieţii veşnice. Peste toate,
însă, ne-a oferit pilda acţiunii, a exprimării iubirii
prin fapte: „Mergând, învăţaţi ce înseamnă: Milă
voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe
drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă” (Matei IX, 13).
Ştiţi ce s-a întâmplat cu văduva din Nain şi cu fiul ei
mai apoi? Mama a devenit una dintre femeile
devotate ucenicilor Domnului şi s-a numărat printre
femeile mironosiţe, iar fiul ei a propovăduit
Evanghelia şi, presupun, a dat mărturie despre mila
lui Dumnezeu ce s-a pogorât peste el atunci când se
pregătea să fie dat morţii. „Fiţi milostivi, precum şi
Tatăl vostru este milostiv” (Luca VI, 36).

Suferinţă fără de răzbunare
pr. George Dincă
Există gesturi aparent minore pe care le facem în viaţă şi care ne
schimbă uneori viaţa, alteori percepţia despre aceasta. În această
categorie
putem
include
intrarea
într-o
biserică
(deloc
întâmplătoare, după cum spunea foarte sugestiv părintele Mihai
într-o cuvântare ce încheia o Slujbă a Maslului pe care l-am oficiat
împreună), o nouă persoană pe care o cunoaştem, şi, de ce nu,
intrarea într-o librărie...
Mânat de curiozitate, de multe ori mi s-a întâmplat să păşesc în
perimetrul liniştitor al unui astfel de loc binecuvântat, unde,
indiferent dacă găseşti cărţi de literatură sau cu temă religioasă,
rutina şi oboseala zilei parcă dispar, trezindu-te după vreo oră că
deja ai întârziat la întâlnirea pe care trebuia să o onorezi. Cu un
astfel de sentiment am intrat deunăzi într-o librărie din centrul
capitalei, pentru a respira aerul tare al cărţilor de elită. După ce am
făcut înconjurul dulapurilor de câteva ori, privirea mi-a căzut pe o
carte din raftul cu noutăţi. Deşi de multe ori stau pe gânduri destul
de mult înainte de a cumpăra o carte, de data aceasta convingerea
a venit mult mai uşor, lucru pe care aveam să-l constat ulterior ca
fiind o adevărată inspiraţie. Acasă am făcut cunoştinţă cu această
minunată apariţie ce se numeşte „Să nu ne răzbunaţi – Mărturii
despre suferinţele românilor din Basarabia”, editată în 2012 la
editura Reîntregirea, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte
Irineu – arhiepiscopul Alba Iuliei. Este o carte-document din seria scrierilor cu temă memorialistică privind
perioada comunistă. Tema este nouă, prin aceea că tratează experienţa trăită, de data aceasta, de fraţii noştri
– românii de dincolo de Prut; mie mi s-a părut a fi un gest extraordinar de restauratio faţă de românii din
Moldova răpită, care au fost folosiţi drept teritoriu de experiment şi sacrificiu de către imperiul bolşevic.
Tăvălugul comunist a fost nemilos în această zonă, şi rănile lăsate - greu de vindecat. Vă invit să descoperiţi o
scriere de mare valoare, care se citeşte cu lacrimi în ochi şi pe nerăsuflate. Iar la sfârşit, vom rămâne în duhul
iertării la care ne îndeamnă un mare basarabean – Sfânt al închisorilor martirizat în ţara mamă – Valeriu
Gafencu: „Să nu ne răzbunaţi!”

Muzica in Biserică
Alexandra Bădiţă
Lăuda-voi numele Dumnezeului meu cu cântare
Şi-l voi preamări pe El cu laudă. (Psalmi 68, 34)
Când cineva vrea să ştie de ce se cântă în biserică,
cum se cântă, cine poate cânta, primul lucru pe care
trebuie să-l afle este că psalmodierea se face cu inima.
Textul, intonaţia trec nu doar prin glas, ci mai ales prin
inimă. Muzica din biserică îşi îndeplineşte misiunea
dacă glasul celui ce cântă este în concordanţă cu
trăirea rugăciunii. „Vorbiţi între voi în psalmi şi în
laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând
Domnului în inimile voastre” (Efeseni 5, 19-20).
Însoţirea rugăciunii de cântare este menţionată din
vremea Mântuitorului. Aflăm de la Sfântul Evanghelist
Matei că după Cina cea de Taină, Iisus a cântat laude
(psalmi) împreună cu ucenicii Săi: „Şi după ce au
cântat laude, au ieşit la Muntele Măslinilor” (Matei 26,
30). “Să laude pe Dumnezeu cântând psalmi”, îi
îndeamnă Apostolul Pavel pe efeseni (Efeseni 5, 1920), pe romani (Romani 15,9), pe coloseni (Coloseni
3,16). În primele secole creştine, nu existau cântăreţi
bisericeşti, în înţelesul de azi. Toată lumea din biserici
cânta la Liturghie. Datorită dezvoltării cultului şi a
cântării religioase, au luat naştere cântăreţii la strană,
ca reprezentanţi ai credincioşilor. Erau meniţi să ajute,
să instruiască şi să conducă credincioşii în executarea
cântărilor. Prin introducerea în cult a poeziei
imnografice (tropare, condace, canoane, etc) şi în
urma sistematizării cântărilor în opt glasuri (moduri de

cântare) prin secolul VIII de către Sfântul Ioan
Damaschin, cântarea liturgică a devenit din ce în ce
mai înfrumuseţată, dar şi mai greu de învăţat.
Deoarece nu toată lumea îşi putea însuşi această
artă, a fost lăsată pe seama oamenilor cu o pregătire
anume. În biserică, la strană, putem întâlni cântarea
psaltică sau cea coral-armonică. Prima este cea mai
des folosită şi este prin esenţă o muzică exclusiv
omofonă adică este interpretată de voci care cântă
pe o singură linie melodică, însoţită sau nu, de un
fundal vocal – isonul. Muzica corală este o formă de
manifestare a cântării colective, în care intervine
criteriul estetic. În timp, corul şi-a câştigat o bună
apreciere în biserici, mai cu seamă în mediul urban,
înlocuind strana în slujbele duminicale, în special la
Sfânta Liturghie. Una dintre condiţiile esenţiale ale
cântării în biserică este ca toţi credincioşii să-şi
integreze vocile într-un ansamblu cât mai omogen.
Cei care cântă în grup, trebuie să se încadreze cu
umilinţă şi să nu strice echilibrul sonor. Aş vrea să
închei cu un sfat minunat, pe care Fericitul Augustin
ni-l dă referitor la cântarea din biserică: „Cântă lui
Dumnezeu, dar să nu cânţi rău. Cântă bine, fratele
meu. Tu tremuri atunci când ţi se cere să cânţi
înaintea unui bun muzician, temându-te ca artistul să
nu-ţi reproşeze lipsa ta de cunoştinţe: dar dacă tu
cânţi lui Dumnezeu trebuie să-I aduci o cântare tot
atât de desăvârşită, ca să nu displacă unor urechi
atât de perfecte”.

Brâul Preacuratei
la Biserica Sfântul Dumitru - Po Ştă
pr. paroh Mihai Gojgar
Pe data de 1 octombrie, Biserica ortodoxă prăznuiește pomenirea
Acoperământului Maicii Domnului. Acoperământul, numit și maforion este
un veșmânt purtat de Sfânta Fecioară peste tunica lungă până la pământ.
Acoperământul era o mantie largă, de formă trapezoidală (desfăşurată),
care acoperea capul, umerii şi braţele, ajungând până la nivelul
genunchilor. Această relicvă s-a aflat mult timp în Biserica Vlaherne, din
Constantinopol (Istanbul). Aici, pe 1 octombrie 910, Maica Domnului s-a
arătat în chip minunat și a încurajat poporul bizantin aflat sub asediul
rușilor. Acoperământul și Brâul Maicii Domnului sunt singurele obiecte
care au rămas de la Născătoarea de Dumnezeu. Potrivit tradiției, Sfântul
Apostol Toma, nefiind prezent la înmormântarea Maicii Domnului, a primit
Sfântul Brâu ca dovadă a învierii și înălțării ei cu trupul la cer. Acesta a
fost țesut de Maica Domnului, din păr de cămilă. Până în secolul al IV-lea,
Brâul s-a păstrat la Ierusalim. În secolul XIV, cneazul sârb Lazar I (13721389) dăruiește Brâul Mănăstirii Vatoped din Muntele Athos. Între anii
1512 şi 1520, domnitorul Țării Românești, Sfântul Neagoe Basarab, a
înnoit incinta Mănăstirii Vatoped şi a construit un paraclis cu hramul "Brâul Maicii Domnului" (pomenit pe 31
august). Acesta a fost reparat în 1794 tot cu ajutoare româneşti. În secolul al XIX-lea, România a dăruit
paraclisului o nouă catapeteasmă. De asemenea, racla de argint în care se păstrează Brâul la Mănăstirea
Vatoped a fost confecţionată în secolul al XVIII-lea în Ţara Românească. Este vorba, de fapt, numai despre o
parte din Brâu, pentru că alte două părţi ale acestuia au fost dăruite în anul 1522 mănăstirii de maici Kato
Xenias, situată la 50 km de Volos (Grecia). Este foarte interesant faptul că în istoria bisericii noastre există
amintirea unor evenimente legate de Brâul Preacuratei. Cunoscută în vechime ca Biserica de Jurământ,
lăcaşul din actuala stradă Franceză nr. 1, găzduia multe jurăminte solemne. Împricinatul, pârât sau
reclamant, de faţă fiind arhiereul şi preoţii, se încingea cu Brâul Preacuratei şi în faţa uşilor împărăteşti jura
că va spune adevărul şi numai adevărul. Să fi fost o parte din cel ţesut de Maica Domnului? Lucrul nu
pare exclus, având în vedere că Biserica Sfântul Dumitru a fost un lăcaş extrem de important în istoria
Bucureştiului. Aşadar, biserica avea rol de instanţă, un loc de stabilire a
adevărului. Nu trecem cu vederea faptul că, fiind o zonă comercială,
existau multe dispute, multe dialoguri contradictorii sau neînţelegeri
contractuale. Cum arăta acest Brâu, cine l-a adus şi ce s-a întâmplat cu el
rămâne deocamdată un mister. Şi o invitaţie la a descoperi. Până atunci,
Biserica Sfântul Dumitru îşi aşteaptă pelerinii spre a se închina în locul
unde domnii Ţării Româneşti, mitropoliţii şi episcopii Munteniei,
ambasadorii şi oficialităţile timpurilor trecute îşi aflau liniştea sufletului. Şi
poate împreună îi vom reda strălucirea de odinioară, prin eforturile,
donaţiile şi rugăciunile noastre.

EDUCAţIA PRIN ARTĂ
Oana Gojgar
Dacă există ceva ce copiii ar trebui să-și dezvolte în secolul 21, aceasta este
creativitatea. Preocuparea pentru dezvoltarea capacităților creatoare ale copiilor
a fost și este o constantă a activității în grădinițele de copii, acolo unde există
spații special amenajate, dedicate sectorului artă. Însă, această preocupare
trebuie să intereseze fiecare părinte. Și acum, din experiența personală,
îngăduiți-mi să dau un sfat folositor tuturor părinților: respectați ideile copiilor
dumneavoastră, dați curs inițiativelor lor, sădiți-le în conștință încrederea în
propriile posibilități. În acest fel vom putea să ne bucurăm de copii cu adevărat
creativi. Copiii trebuie învățați să iubească arta. Ea îi va ajuta să se înțeleagă
mai bine unii cu alții și le va oferi o deschidere spre noi moduri de a vedea
lumea, creând o bază pentru legăturile sociale și integrarea în comunitățile din
care fac parte. Cu acest scop, în cadrul parteneriatului încheiat între Biserica
Sfântul Dumitru Poștă și Grădinița Nr. 24 din sectorul 3, vă propunem
desfășurarea unor ateliere de creație, unde, cu mic cu mare, sub atenta
îndrumare a unor cadre didactice tinere și ambițioase, vom învăța să ne jucăm
creând. Unde vor avea loc aceste ateliere? Ei bine, la primitoarea noastră
gazdă, Biserica Sfântul Dumitru Poștă. Și prima întâlnire va avea loc sâmbătă, 19 octombrie, la ora 11. Așadar,
pornind de la spusele lui Pablo Picasso: “Fiecare copil este un artist. Problema este să rămâi un artist când
crești!”, vă așteptăm la o întâlnire inedită și plină de surprize.

-invitație la joacă-

Donaţii sau contracte de sponsorizare în procesul restaurării
pr. paroh Mihai Gojgar
Biserica Sfântul Dumitru este în proces de restaurare majoră. Mă adresez
dumneavoastră, ca unor prieteni ai acestui lăcaş. Cheltuielile depăşesc posibilităţile
noastre materiale. Proiectanţii, diriginţii, utilităţile, în afară de costurile propriu-zise ale
restaurării, sunt de 1500 euro lunar. Enorm, pentru o parohie mică şi foarte puţin
susţinută material. De aceea, dacă aveţi posibilitatea unor donaţii sau încheierii unor
contracte de sponsorizare care să fie scăzute din impozitele dumneavoastră, ne-am
bucura să ne sprijiniţi. Orice sumă este folositoare. Toate sumele vor fi înregistrate, se
vor oferi chitanţă şi contract semnat. Numele firmei sau donatorului vor fi promovate pe
toate căile de comunicare ale parohiei (site, ziar, avizier). Dar, mai important, vă vom
fi recunoscători.
Cu
speranţa
că
aţi înţeles demersul nostru, cu
siguranţa
prieteniei dumneavoastră, aştept să daţi un semn pozitiv acestei solicitări. Contractul
de sponsorizare şi alte informatii necesare din punct de vedere al legislaţiei în vigoare,
pot fi obţinute la biserică sau scriind la adresa de email: mihaigojgar@yahoo.com

Programul serilor catehetice septembrie - decembrie 2013
7 octombrie: CUM ÎI PREȚUIM PE SFINȚI ? - CAP. 9 DE LA LUCA
14 octombrie: DISCERNĂMÂNTUL - Sf.Cuv. Parascheva – CAP. 10
DE LA LUCA
21 octombrie: DESPRE VIAȚA LITURGICĂ - Sf. Dimitrie Izvorâtorul
de Mir - CAP. 11 LUCA
28 octombrie: CUM ÎL SLĂVIM PE DUMNEZEU ? - CAP. 12 DE LA
LUCA
4 noiembrie: LĂCOMIA - CAP. 13 DE LA LUCA
11 noiembrie: DESFRÂNAREA - CAP. 14 DE LA LUCA
18 noiembrie: IUBIREA DE ARGINŢI, ZGÂRCENIA ȘI EGOISMUL CAP. 15 LUCA
25 noiembrie: ÎNTRISTAREA - CAP. 17 DE LA LUCA
9 decembrie: TRÂNDĂVIA - CAP. 18 DE LA LUCA
16 decembrie:
decembrie NAȘTEREA DOMNULUI - CAP. 19 DE LA LUCA

HRAMUL ISTORIC AL
BISERICII SF.
DUMITRU-POȘTĂ
SFÂNTUL MARE
MUCENIC DIMITRIE,
IZVORÂTORUL DE MIR
Programul sărbătorii:
Vineri, 25 octombrie, ora 18.00 – Vecernia, Litia şi
procesiune cu sfintele moaşte;
Sâmbătă, 26 octombrie, ora 8.00 – Utrenia,
Sf. Liturghie şi Parastasul pentru ctitori.
Cei ce doresc să sprijine organizarea evenimentului,
sunt invitaţi să lase donaţia lor la pangar, la
persoana care vinde lumânări. De asemenea, puteți
participa la pregătirea unor pachete alimentare
pentru persoanele defavorizate din parohie.
Vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm cu drag!

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

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.

De asemenea, pe site veţi putea găsi toate numerele din
“Dimitrios” în variantă digitală, rezumatele serilor
catehetice şi multe altele.
Vă aşteptăm cu nerăbdare!

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 întrun 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

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

Str. Franceză Nr.1
Sector 3, Bucureşti
0727 394 631

18.00 – Acatist

Sâmbătă 10.00 - Parastas

