nr.38 – noiembrie 2013

DIMITRIOS
foaia parohială a Bisericii Sf. Dumitru - Poştă
www.sfantuldumitruposta.ro

Cuvântul Săptămânii
DESPRE GRIJI EXAGERATE
pr. paroh Mihai Gojgar
În prima duminică a Postului Crăciunului, a XXVI-a
după Rusalii, avem bucuria, prin participarea la Sfânta
Liturghie, să ascultăm o nouă parabolă rostită de
Domnul Hristos, anume Pilda bogatului căruia i-a rodit
ţarina (Luca XII, 16-21). Povestioara este scurtă, dar
plină de învăţături vitale pentru un creştin şi, foarte
important, de o permanentă actualitate. Din păcate,
aceste învăţături nu le ascultă, vai!, cei care nu se află
în sfânta biserică duminica, cei care nu iau parte la
cultul liturgic şi care, din varii motive, nu beneficiază
de şansa schimbării. Pentru că a fi în sfântul lăcaş
duminica este un beneficiu, este o şansă, o uriaşă
oportunitate de îmbogăţire spirituală. Iar în duminica
de faţă tocmai de îmbogăţire este vorba. Despre felul
în care un om s-a raportat la bunurile sale dăruite cu
multă generozitate de Dumnezeu („Unui om bogat i-a
rodit din belşug ţarina” - v. 16). Ce bucurie! Slavă lui
Dumnezeu! Cine nu îşi doreşte asta? Urmează grijile.
„Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele?” (v.
17). Iarăşi, nimic de condamnat. Cine nu se întreabă
ce să facă cu bunurile sale, cu roadele sale, atunci
când Dumnezeu i le dă? A stat şi s-a gândit. Şi a ajuns
la o concluzie. „Aceasta voi face: Voi strica jitniţele
mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot
grâul şi bunătăţile mele” (v. 18). Iarăşi, puţini ar
contesta această decizie. Pentru că a pune la adăpost
darul de sus nu este un moft, ci o obligaţie. Dumnezeu
ne dă şi noi trebuie să avem grijă de tot. Apare însă şi
căderea bogatului: „Voi zice sufletului meu: Suflete, ai
multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te,
mănâncă, bea, veseleşte-te” (v. 19). Ştiu că există
ispita să îl condamnăm pe bogat. E un lacom, un avar,
disperat să acumuleze mai multe averi. Dar hai să fim
sinceri! Facem altfel? Avem reacţii opuse? Nu cumva şi
noi avem o explozie de bucurie atunci când avem un
câştig neaşteptat? Şi nu ne gândim imediat la ce
bancă să depunem suma respectivă şi ce investiţii să
facem şi ce să ne cumpărăm şi cum să ne veselim?
Oare nu zicem şi noi în sinea noastră, iar de multe ori
chiar în gura mare „Gata, am muncit destul! De acum
mă voi distra cu ai mei!”. Ce îi spune Dumnezeu
bogatului din pildă şi, implicit, şi nouă? „Nebune! În
această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi
cele ce ai pregătit ale cui vor fi?” (v. 20). Groaznic.

„Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi
nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu”. Cuvintele acestea
ultime ne atrag atenţia asupra marii greşeli a
bogatului: „şi-a adunat comori sieşi”. Doar pentru el.
În cheia acestor cuvinte putem înţelege că tot
drumul hotărârii sale a fost greşit. De fapt, el nu a
avut în minte decât fericirea sa, huzurul său. În
nebunia lui, a uitat de ceilalţi. Nu bogăţia lui a fost
problema, nu grija pentru asigurarea acelor averi, ci
egoismul său, lăcomia sa. Fiecare dintre noi caută să
îşi mărească avutul, desigur, uneori este greşit. Dar
dacă ar fi să apreciem cu sinceritate, din nou,
situaţia de faţă, toţi facem aşa. Încercăm adeseori să
acumulăm bunuri pentru ai noştri, pentru copii,
pentru soţie, pentru părinţi. Sunt două lucruri de
discutat aici. Mai întâi, fuga noastră după averi, după
bunuri materiale, într-o măsură mai mare decât este
necesar. Avem nevoi şi ele trebuie acoperite. Hrană,
îmbrăcăminte, diferite obiecte. Uneori punem şi
deoparte. Pentru zile rele. Pentru când o să fie
momentul. Sunt familii care au o casă cu cinci
camere şi stau într-una, maxim două, restul fiind
pentru oaspeţi. Sau îşi ţin hainele „bune” în multe
dulapuri, iar ei îmbracă vechituri. Ei au şi nu au în
acelaşi timp. Ei sunt săraci şi bogaţi, în aceeaşi
măsură. Căci având sărăcesc nefolosindu-le şi nici
dându-le altora spre folosinţă. Din fericire, sunt mulţi
bogaţi care ajută. Sunt mulţi înavuţiţi care nu au
înnebunit şi care nu şi-au propus să fie cei mai
bogaţi din cimitir. Să nu ne mai uităm la viaţa lor
căutând argumente pentru a-i acuza de lăcomie.
Putem avea surprize aflând binefacerile lor făcute în
taină. Să ne preocupe momentele noastre de
lăcomie, concepţiile pe care le avem despre bunurile
materiale, grija exagerată pentru ce va fi nu doar
mâine, ci şi poimâine, şi peste o săptămână şi peste
1 an şi peste 1000 de ani. De parcă noi am împărăţi
acest pământ. „Drept aceea am urât viaţa, căci rele
sunt cele ce se fac sub soare; şi totul este
deşertăciune şi vânare de vânt” (Ecclesiast II, 17).
P.S. Că viaţa în Biserică aduce roade pentru toţi,
puteţi vedea şi din articolul Un donator surpriză, atât
de fericită exemplificare dăruită de Dumnezeu.

Speranţă şi răspuns
Versuri - pr. Gheorghe Dincă
Sunt frânt pe dinăuntru, sfâşiat
Şi mii de întrebări ca stropi s-au scurs
Am căutat în glasuri – n-am aflat
Un semn, un gând, o rază, un răspuns.

Fă, deci, ca-n viaţă şi în al meu suflet
S-apari în chip firesc, să vii;
Dar nu-mi trimite-o suliţă în cuget
Ca Simeon demult Sfintei Marii.

Mă simt zdrobit, smerit în faţa Ta;
Căzut-am într-un gând prea rătăcit,
Din care niciun om nu-mi poate da,
Decât o rază - al Tău glas şoptit.

Fiindcă-Ţi cred, şi Te iubesc, şi-Ţi cer anume
Dar nu-ndrăznesc să-Ţi spun că eu
Nu ştiu, nu pot să-Ţi spun pe nume
Ci ştiu un singur lucru: eşti doar Tu...

Începutul Postului NaŞterii Domnului
diac. Bogdan Bădiță
Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului, având o
durată de şase săptămâni, a fost rânduit de Biserică
pentru a pregăti pe credincioşi pentru marea
sărbătoare a Naşterii Mântuitorului Hristos. El
aminteşte de patriarhii şi drepţii Vechiului Testament,
care au petrecut timp îndelungat în post şi rugăciune,
în aşteptarea venirii lui Mesia. Cele dintâi menţiuni
despre practicarea acestui post provin din secolele IV-V,
de la Fericitul Augustin şi episcopul Leon cel Mare al
Romei. La început, creştinii nu posteau toţi în acelaşi
fel şi acelaşi număr de zile. Unii posteau şapte zile, alţii
şase săptămâni. Sinodul local din Constantinopol din
1166 a uniformizat durata acestui post, hotărând ca
toţi creştinii să postească 40 de zile, cu începere de la
15 noiembrie. Prin lungimea şi durata lui, acest post ne
aminteşte de postul de 40 de zile al lui Moise de pe
Muntele Sinai, când proorocul aştepta să primească
cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră.
Asemenea şi creştinii, postind 40 de zile, îşi curăţă
sufletele şi trupurile şi se învrednicesc să primească
Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul cel Viu, nu scris cu
litere, ci întrupat şi născut din Sfânta Fecioară. Ultima

zi a Postului Naşterii Domnului (24 decembrie),
numită Ajunul Crăciunului, este zi de post mai aspru
decât celelalte zile: se ajunează până după-amiaza
(adică nu se consumă nimic), când se obişnuieşte să
se mănânce, în unele părţi, grâu fiert amestecat cu
fructe şi miere (colivă), în amintirea postului lui
Daniel şi a celor trei tineri din Babilon. În alte zone,
se ajunează în această zi până la răsăritul
luceafărului de seară, care ne aduce aminte de
steaua ce a vestit magilor Naşterea Domnului.
Alături de faptele bune, de rugăciune, de smerenie,
postul este un mijloc pentru dobândirea virtuţilor. El
este desăvârşit atunci când abţinerea de la
mâncărurile de dulce este unită cu efortul spre
virtute şi progres duhovnicesc. Postul trupesc este
atunci când pântecele se înfrânează de la mâncare şi
băutură, iar postul sufletesc este atunci când ne
abţinem de la gânduri, fapte şi cuvinte rele,
înlocuindu-le cu fapte bune. Sfântul Tihon din
Zadonsk spune: Postul adevărat şi curat este
abţinerea de la orice rău. Să postească mintea
nostră de gândurile cele deşarte, pântecele să îl
înfrânăm, voia noastră să postească de dorinţa cea
rea, ochii de vederea cea păcătoasă şi mintea să
postească de la gândurile deşarte.

Un donator surpriză
pr. paroh Mihai Gojgar
De câte ori nu ați auzit pe cineva spunând că “dacă voi
câștiga la loto, voi da o sumă mare la biserică sau la un
orfelinat sau...”. Sau. Sau poate chiar noi ne-am gândit
la așa ceva. O idee nobilă, fără doar și poate. Se spune
că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Mult mai
aproape de realitate este: drumul spre iad e pavat cu
promisiuni neonorate. Nu este cazul să explic de ce.
Uităm, trecem cu vederea, ne chibzuim mai bine banii, îi
fructificăm în treburile noastre ș.a.m.d. Sunt fericit să
vă anunț că printre noi se află o persoană care nu a
confirmat expresia de mai sus. Un om care a pășit spre
rai, nu spre iad. O persoană care intrând în posesia unei
sume de bani, a donat un procent și către biserica
noastră. M-a surprins atunci când m-a anunțat că vrea
să facă acest lucru. Nu vorbim de un milionar în euro,

de vreun “baron” sau latifundiar. Este un om firesc,
cu un beneficiu apărut de curând. Bineînțeles că nu
o să-i dau numele. Nici nu dorește și nici nu ar fi
bine. Aceste rânduri îi sunt dedicate într-o măsură
egală cu a noastră, a tuturor. Pentru că mulțumirile
nu i se adresează exclusiv. Cred că împreună, aici, în
Biserică, învățăm să dezvoltăm spiritul comunional.
Să nu fim doar împlinitori formali ai legii, ci și
jertfitori ai inimilor. Și așa sunt cam toți parohienii
micuței noastre comunități. Cei care susțineți
activitățile parohiei, ajutați la consolidare și la bunul
mers al lucrurilor. Cei care veniți la toate slujbele sau
la cele la care vă permite timpul. Cei care jertfiți din
pensiile și salariile atât de mici pe alocuri. Cei care
din profitul, sporul și darul de Sus știți să oferiți mai
departe. Mulțumiri tuturor!

Progresul restaurării
pr. paroh Mihai Gojgar
Cu ajutorul lui Dumnezeu, la începutul lunii noiembrie au început forajele verticale în zidul bisericii. Se speră
ca până la sfârşitul acestei luni, aceste foraje să fie încheiate. Motive tehnice au condus la o amânare a acestei
acţiuni. În cafas, odată cu începerea forajelor, pictura este protejată după metode riguroase, sub atenta
supraveghere a domnului Cătălin Palamariu, pictorul-restaurator ce are sarcina de a readuce la lumină
veşmântul iconografic al bisericii. Acesta este motivul pentru care schela este instalată şi în interiorul bisericii.
Ştim că reprezintă un inconvenient pentru toţi. Ea a fost necesară în demersul protejării picturii de patrimoniu.
În acest context, trebuie să spunem că, pentru a nu fi nevoiţi să o reinstalăm ceva mai târziu, ar fi ideal să
începem restaurarea picturii din cafas imediat după încheierea forajelor. O să ziceţi că de ce mai stăm pe
gânduri, nu? Este doar o problemă financiară, aşa cum bănuiţi. Dar, cu rugăciunile sfinţilor noştri ocrotitori, cu
modestele noastre cereri şi puteri, nădăjduim ca Dumnezeu să plinească eforturile şi să ne conducă spre
realizarea visului comunităţii Bisericii Sfântul Dumitru, Paraclis Universitar. S-a înaintat şi cu lucrarea de
edificare a construcţiei anexe, din latura dinspre str. Sfântul Dumitru. După cum se ştie, acolo vor funcţiona
viitorul lumânărar şi grupurile sanitare.

Invitaţie la cor
Alexandra Bădiţă
„Cerul şi-a deschis soborul/ Lerui, Doamne, Ler/ Au pornit cu pluguşorul/ Îngerii prin cer”... Iar corul de la
biserica noastră a deschis „sezonul” de repetiţii pentru frumoasele colinde de sărbători. Venim de dragul bunei
vestiri în fiecare zi de joi de la ora 18:30 şi ne umplem inimile cu bucuria de a cânta împreună, de a vesti
împreună Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, încă de acum. O vestim unii altora până când va avea loc
concertul de Crăciun pentru care ne şi pregătim, când vă vom vesti şi vouă cu aceeaşi bucurie, dacă veţi veni
şi ne veţi asculta. Până atunci avem nevoie să întregim ceata de colindători aşa că vă aşteptăm şi pe cei care
ştiţi să cântaţi şi pe cei care credeţi că nu ştiţi, ca să pornim întocmai precum cei trei magi în aflarea Pruncului
Sfânt. Ei în drum spre Betleem, noi în versurile minunatelor colinde româneşti.
Vă aşteptăm cu drag!
Duminică, 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi a
deschiderii lunii cadourilor, Biserica Sfântul Dumitru-Poştă vă oferă în
dar un concert de colinde. De la ora 18.00, în biserica noastră, Grupul
Ethos Bizantin ne va încălzi inimile şi ne va vesti Naşterea Domnului.
Grupul Ethos Bizantin a fost înfiinţat la inţiativa producătorului muzical Paul Simon Esperando din dorinţa de
a uni în cântare câteva dintre cele cele mai frumoase voci din muzica religioasă românească. Considerând ca
cel ce are vie în minte cunoştinţa minunilor făcute de Maica Domnului celor trei mari sfinţi melozi,
compozitori de cântări, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Roman Melodul şi Sf. Ioan Cucuzel, grupul şi-a început
activitatea discografică prin a da slavă "Împărătesei tuturor" cu un proiect muzical ce conţine câteva dintre
frumoasele cântări bizantine închinate PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, interpretate de psaltul Maxim
Câmpeanu. Pentru vremea colindelor grupul a înregistrat şi editat un material deosebit primind anticipat un
dar de Crăciun : o voce feminină cu care să poată împărtăşi prin cântare, la maximă intensitate, frumuseţea
colindelor. CD-ul îl puteţi achiziţiona în seara concertului din biserică. Vă aşteptăm cu drag!

DăruieŞte cu noi!
Teodora Poptean
Ca în fiecare an, în preajma Crăciunului, comunitatea noastră împarte daruri celor aflaţi în nevoi, familii cu
grave probleme materiale şi, de cele mai multe ori, afectaţi de boli şi suferinţe. Avem o listă întreagă de
oameni care au nevoie de ajutor şi mângâiere, identificaţi de părintele paroh Mihai Gojgar precum şi de
asistentul social Paula Drăgan, membru al comunităţii Sfântul Dumitru – Poştă.
Vă invităm să participaţi alături de noi la această acţiune, având prilejul să duceţi chiar dumneavoastră
darurile în casele acestor oameni şi să vă bucuraţi împreună cu ei.
Puteţi dona alimente sau bani pentru un coş cu cele de trebuinţă. Mai mult decat atât, puteţi dărui haina
calduroasă, ghetuţele noi care îi lipsesc unui copil sau jucăria la care visează. Pentru informaţii suplimentare,
aveţi la dispozitie adresa de e-mail a Paulei Dragan: dpaula1982@yahoo.com, care a fãcut anchete sociale la
domiciliul celor aflaţi în atenţia noastrã şi vã poate oferi detalii. De asemenea, darurile dumneavoastrã le
puteţi lãsa în orice zi la bisericã, specificând destinaţia şi conţinutul pachetului.

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
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Programul serilor catehetice noiembrie - decembrie 2013
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

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

