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Cuvântul Săptămânii
E greu să iubim?
pr. paroh Mihai Gojgar
De multe ori se întâmplă să fim întrebaţi sau să ni se
afirme că cel mai mare păcat este... şi urmează o
listă de răspunsuri, care dintre care mai diferite:
mândria, minciuna, răutatea, uciderea etc. Putem
remarca încă de la începutul acestui articol faptul că
fiecare acordă primatul gravităţii păcatului pe care îl
cunoaşte cel mai bine, dar nu neapărat prin
experienţa personală, ci măcar prin efectele acestuia
îndreptate împotriva sa. Acelaşi lucru este valabil şi
în cazul virtuţilor, a faptelor bune. Filantropia,
bunăvoinţa, jertfelnicia sunt nominalizate pe rând,
urmând modului în care noi le-am trăit sau le-am
admirat în ceilalţi. Aceste discuţii ar putea să se
încheie în Duminica a XV-a după Rusalii, dacă am fi
atenţi la textul evanghelic citit în cadrul Sfintei
Liturghii, Matei XXII, 35-46. Este locul unde
Mântuitorul, ispitit de un învăţător de lege
(„Învăţătorule, care poruncă este mai mare în
Lege?” - v. 36), răspunde aceluia şi, implicit, nouă,
peste timp, lămurindu-ne că nimic nu este mai
important ca iubirea: „El i-a răspuns: Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea
şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste
două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii (v.
37-40). Pare destul de simplu şi, în orice caz,
suficient de elocvent încât să nu mai invocăm
necunoaşterea legii în vieţuirea noastră defectuoasă.
Dar cum putem să Îl iubim pe Dumnezeu? Şi, mai
ales, când ştim că iubim pe Dumnezeu, dar nu
oricum, ci mai mult decât orice? Întrebări foarte
grele, nu pentru că răspunsurile ar fi solicitante, ci
pentru că viaţa noastră încurcată ne împiedică să
pricepem de-a dreptul sensul unor cuvinte
mântuitoare. Acum, dacă ştim, că iubirea de
Dumnezeu şi de semeni sunt cele mai importante
lucruri în viaţa spirituală, vom face ceva să creştem
iubirea? Cât de mult suntem dispuşi să ne arătăm
dragostea? Bine, dar cum ne-o putem arăta?
Chestiunea poate fi corelată cu alte pilde şi
învăţături din Sfânta Scriptură. Să privim la
samarineanul miluitor al celui tâlhărit, să luăm

aminte puterea de iertare a tatălui din pilda fiului
risipitor, la fermitatea în credinţă a lui Avraam, la
răbdarea în încercări a lui Iov, la sacrificiul femeii din
Sarepta Sidonului, care se lasă pe ea pentru a sluji
trimisului Domnului, la dorinţa şi puterea de
schimbare a lui Saul care se transformă din prigonitor
în propovăduitor. Avem de citit şi de urmat. În orice
caz, ne este la îndemână să aflăm CE PUTEM FACE.
Credem însă că, mai înainte, trebuie să ne hotărâm să
păşim pe calea iubirii. Iubirea nu este uşoară, pare
paradoxal. Dar atunci când iubeşti eşti atras într-un
mod de vieţuire în care nu te mai socoteşti pe tine, în
care celălalt sau ceilalţi sunt mai importanţi. În care
riscurile, expunerea, grijile, dificultăţile sunt depăşite
din entuziasm şi din dragoste. Atunci când iubeşti
creşti în iubire tocmai prin deschiderea din iubire.
Iubind, iubeşti din ce în ce mai mult. Dragostea nu
are limită, nu poţi spune „gata, îl iubesc deplin”,
tocmai pentru că deplinul nu poate fi atins niciodată,
pentru că avem capacitatea unei iubiri infinite şi
pentru că, deşi ne-o dorim, niciodată nu o putem
atinge. Dar putem tinde spre ea, ne putem propune
aceasta. Nu este uşor să iubeşti, înseamnă practic să
jertfim egoismul nostru. Este greu să nu ne
considerăm prioritari pentru lume, dar, dacă reuşim,
promisiunile sunt foarte mari. Vom fi ca Mântuitorul,
ne vom asemăna Lui şi vom fi liniştiţi. Până la urmă
iubirea este oglindită.

De unde vine cuvântul „Crăciun”?
pr. Gheorghe Dincă
Luna Decembrie. Unii o numesc „luna cadourilor”, sau
„a sărbătorilor de iarnă”. Creştinii o cunosc drept „luna
în care sărbătorim Crăciunul”. În fapt, întreaga lume
creştină gravitează în jurul celor două mari sărbători –
reper: Paştele şi Crăciunul. Şi dacă toată lumea a
auzit de sărbătoarea Crăciunului - Naşterea Domnului
- voi încerca să vorbesc despre cuvântul „Crăciun” şi
semnificaţia sa în terminologia istoriei creştine.
Etimologic, cuvântul nu are o provenienţă foarte clară.
Cert este că majoritatea teoriilor iau în calcul
provenienţa dintr-un termen de bază latin. În schimb,
părerile filologilor sunt diferite şi preocuparea pentru
dezlegarea tainei ce stă în spatele acestui termen este
destul de veche, primele încercări venind chiar din
secolul XIX. În anul 1922, un erudit episcop uniat din
Ardeal numit Ioan Bob emite o teorie care susţine
provenienţa din termenul latin incarnatio,-onis
(încarnare), părere ce a fost, însă, infirmată de
filologi. Mai târziu au apărut cele două păreri care
întâlnesc astăzi credibilitatea cea mai mare în rândul
specialiştilor. Prima este legată de cuvântul calatio,onem, care provine de la verbul „calo” – a chema, a
convoca (lat.). „Calatio” era acea acţiune de chemare
a poporului de către preoţi la începutul fiecărei luni,
spre a comunica festivităţile şi slujbele din ziua
respectivă. Explicaţia nu are o susţinere temeinică
deoarece acţiunea descrisă nu corespundea tradiţiei
creştine. Provenienţa din cuvântul latin creatio,-ne
(creaţie, zidire) întruneşte opiniile cele mai favorabile
şi pare cel mai credibil „strămoş” al cuvântului
Crăciun. Una dintre personalităţile secolului XX care
încearcă să găsească provenienţa acestei denumiri
este Olga Greceanu, distinsă scriitoare creştină, care,

în al său dicţionar de termeni, (editat în 2011 sub
denumirea „Mărturie în cuvânt şi chip”) vorbeşte şi
despre Crăciun. Încercând să explice evoluţia lexicală,
scriitoarea etapizează astfel: pornindu-se de la
originalul creatione, pronunţat creacione prin
interpunerea filierei slave, se ajunge la creacion,
apoi la creaciun şi, în cele din urmă la Crăciun. Prin
paralelism, la bulgari se pronunţă krakun. Deci
termenul este unul stră-român, cunoscând o evoluţie
adaptată la cea lingvistică specifică spaţiului carpatodanubian. Se pare aşadar că termenul ar fi o adaptare
arhaică românească din cuvântul latin „creatione”, şi
aceasta pare a fi cea mai credibilă variantă, după
părerea celor mai mulţi cunoscători ai domeniului. Ar
simboliza pe de o parte momentul începutului
mântuirii neamului omenesc dar şi renaşterea adusă
de Mântuitorul Hristos – numit de marii sfinţi ai
Bisericii noastre „noul Adam”. O ultimă variantă pe
care filologii o iau în calcul în privinţa temei noastre
este derivarea termenul slav „Kracun”. Este interesant
că termenul apare în română, slavo-croată şi
maghiară, sub forma Karacsony – sub influenţa legilor
fonetice ale limbii maghiare. Şi dacă tot vorbim
despre Crăciun se cuvine să căutăm o explicaţie şi
pentru personajul atât de aşteptat de cei mici la
această sărbătoare. Moş Crăciun, cel reprezentat ca
un bătrân cu barbă albă, pare a fi corespondentul
sintagmei „Cel vechi de zile”(denumit astfel de
profetul Daniel în vedenia ce prefigura Judecata lui
Dumnezeu, respectiv Daniel 7,9-10). Venirea lui Moş
Crăciun nu este, aşadar, nimic altceva decât naşterea
Lui Hristos, Fiul omului - Cel Vechi de zile, iar
cadourile primite de cei mici sunt de fapt actualizări
ale daruruilor primite de la cei trei magi; aur, smirnă
şi tămâie.

Nuieluşa Sfântului Nicolae
diac. Bogdan Bădiţă
Sfântul Ierarh Nicolae este cel mai cunoscut sfânt al
Bisericii noastre. Toată lumea ştie că el este sfântul
care aduce daruri. Noaptea dinaintea zilei de 6
decembrie este cunoscută ca fiind noaptea darurilor.
Este momentul în care vine “Moş Nicolae”. Când eram
copil, îmi lustruiam ghetele şi le puneam la fereastră,
la uşă, eram în stare să le las şi la poartă, numai ca
Moş Nicolae să le umple de daruri. Ştiam că el ştie ce
îţi lipseşte şi aduce ce îţi doreşti. Datorită acestei
bunătăţi, mulţi copii îl confundau pe Sfântul Nicolae
cu Dumnezeu. Sfântul Ierarh Nicolae a fost
arhiepiscopul Mirei, o localitate din vechea Licia, în
Asia Mică. Teodor Anagnostul, autorul “Istoriei
Tripartite”, afirmă că Sfântul Ierarh Nicolae a
participat la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din
anul 325. Amintim că la acest sinod, a fost
condamnată erezia lui Arie, care susţinea că Iisus
Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci doar un om cu
puteri supranaturale. Potrivit tradiţiei, atât de
puternic a argumentat Sfântul Nicolae şi atât de
încăpăţânat a fost Arie, încât, îngrijorat de o posibilă
ruptură care putea avea loc în Biserică, i-a dat
ereticului Arie o palmă. Şi de la palma Sfântului
Nicolae a rămas obiceiul ca, pe 6 decembrie, cei
neascultători să fie loviţi cu nuieluşa în semn de
avertisment. Sfântul Nicolae a ştiut, însă, că după
mustrare se cere mângâiere. Astfel, el a făcut multe

daruri săracilor, i-a liniştit pe cei întristaţi şi a vindecat
pe bolnavi. Tot tradiţia spune că nuieluşa cu care este
lovit neascultătorul trebuie să fie de măr, iar dacă
aceasta, pusă în apă, va înflori până la Naşterea
Domnului, înseamnă că sfântul "a mijlocit" iertarea
celui care a fost lovit. În colindele româneşti, cântate
în plină iarnă, se vorbeşte despre florile dalbe, flori de
măr. Dacă la Sfântul Andrei se pune la încolţit grâul
pentru a vedea cum va fi anul care vine, de Sfântul
Nicolae se pun în apă crenguţe de pomi fructiferi,
pentru ca acestea să înflorească. Aţi pregătit cizmele?
Moş Nicolae vine şi în acest an!

Concert de colinde, în
data de 22 decembrie

„Oaspeți cu azur în gene” vrem să fim și noi și voi și să
întâmpinăm cu bucurie sărbătoarea cea mare a Nașterii
Domnului. Unde facem acest lucru? În biserica noastră,
duminică 22 decembrie, ora 12.00, imediat după Sfânta
Liturghie. Așadar, vă invităm la tradiționalul concert de
colinde susținut de corul bisericii Sfântul Dumitru Poștă și de
invitații speciali: grupul de colindători al corului Datina
românească – Asociația Tradiția Românească precum și cel al
copiilor de la Grădinița nr.24. Cu această ocazie, biserica
noastră va găzdui un târg de produse, de unde puteți
achiziționa cadouri de Crăciun și creații realizate de enoriași.
Cei dintre dumneavoastră care doresc să facă o surpriză
familiei, prietenilor, colegilor, invitând corul de colindători
acasă sau la sediul societății unde lucrați, o puteți contacta
direct pe Alexandra Bădiță la tel.0742 824 190; email:
allexandra_badita@yahoo.com sau recomanda aceste
date de contact.
„Slobozî-ne gazdă-n casă,/ C-afară plouă de varsă,/ Și-n
tindă ninge de frige.....”

DăruieŞte cu noi!
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
călduroasă, ghetuţele noi care îi lipsesc unui copil sau jucăria la care visează. De asemenea, darurile
dumneavoastră le puteţi lăsa în orice zi la biserică, specificând destinaţia şi conţinutul pachetului.
Paula Drăgan ne-a pus la dispoziţie lista cu o parte dintre necesităţile familiilor considerate cazuri sociale.
Există câteva solicitari precise, pe care vi le aducem la cunoştinţă. Cei care doresc să le dea curs, sunt rugaţi
să o contacteze pe Paula, email: dpaula1982@yahoo.com.
- pantaloni şi ghetuţe pentru doi băieţi de 1,5 ani şi 4 ani. Pampers, lapte 1,5 grăsime, Milupa 3, fructe,
cereale, biscuiţi, detergent.
- fată de 9 ani şi băiat de 13 ani: haine groase de iarnă şi încălţăminte: fată- măsura 34; băiat-măsura 39;
tată - măsura 44. Stilouri, pixuri, creioane colorate, carioci, alimente.
-copil 6 ani: rechizite pentru şcoală, haine, ghete, ulei, zahăr, făină, fructe, carne, lapte, cereale, dulciuri
-copil 4 ani: haine, încălţăminte

Pace şi bucurie tuturor românilor!

La mulţi ani, România!
1 Decembrie 1918
- 95 de ani
1 Decembrie 2013
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
Redacţia:
Coordonator: Pr. Mihai Gojgar

Programul serilor catehetice noiembrie - decembrie 2013

Redactor-şef: Teodora Poptean

2 decembrie: MÂNIA - CAP. 17 DE LA LUCA

Tehnoredactare: Emanuel Tudor

9 decembrie: TRÂNDĂVIA - CAP. 18 DE LA LUCA
16 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

