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Cuvântul Săptămânii
Zaheii de azi
pr. paroh Mihai Gojgar
La fiecare hram al Bisericii Sfântul Dumitru se face o
procesiune cu sfintele moaște în jurul sfântului lăcaș.
Precedați de steaguri, icoana sfântului ocrotitor și
făclii, uniți în rugăciune, cântând imnul sfântului,
înconjurăm biserica, trecând pe lângă terasele
aglomerate, oameni grăbiți dinspre serviciu, ori
călători curioși prin Centrul istoric. O curiozitate
asemănătoare l-a făcut pe Zaheu, mai-marele
vameșilor din Ierihon, să se suie într-un sicomor, un
fel de dud, pentru a vedea pe Iisus (Luca XIX, 1-10).
Auzise despre Învățătorul din Nazaret, Care
propovăduiește ca nimeni altul și împlinește minuni
nemaipomenite. Mic de statură, s-a urcat în pom să
vadă cu ochii lui, cum zicem noi pleonastic, pe Acel
Om. E clar că era multă lume, înghesuială, chipuri
diverse, strigăte, urale, probabil că mai erau și alții în
sicomor. Iisus se oprește doar în dreptul lui Zaheu și
se auto-invită în casa lui. În casa unui om cu reputație
proastă, disprețuit pentru înșelăciunile practicate în
serviciul său. O atitudine surprinzătoare, specifică
totuși Celui care a zdruncinat din temelii concepțiile
prăfuite și uscate despre om, lume și Părintele Ceresc.
Dar nu trebuie să trecem sub tăcere reacția
complementară a vameșului. Își recunoaște greșelile
și, condamnându-se, se angajează să plătească
prejudiciul făcut semenilor: Iată, jumătate din averea
mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit
pe cineva cu ceva, întorc împătrit (v. 8). Împătrit,
pentru că și-a adus aminte de Legea evreiască, ce
stipula o astfel de pedeapsă pecuniară. Iisus îl
eliberează de povara păcatelor și mărturisește
mântuirea respectivei familii. Aceasta este istoria
episodului evanghelic. Dar cum îl aplicăm noi azi? Nu
degeaba am făcut un apel la procesiunile din jurul
bisericii la începutul articolului. Îmbulzeală la terase,
blitzuri ce imortalizează ciudata plimbare în jurul unei
biserici a unor oameni cu lumânări în mână, zâmbete
ironice, glume deplasate, închinăciuni discrete ori
ascunse de ochii comesenilor. Puțini Zahei care să-și
abandoneze cocktail-ul sau drumul pentru a se
alătura pelerinilor. Nu te miri de ce Hristos nu merge
la ei. Nu îi forțează, nu forțează pe nimeni. Îi privește
și merge mai departe. Nu ar fi nevoie să se suie pe

mese ca să-l vadă, nu e nevoie să escaladeze nucul
de lângă biserică, ori să urce la etajul Muzeului de
Istorie sau al Institutului de balneologie. Ar fi
suficienți câțiva pași. Fără ei, rămân doar niște
curioși, incapabili de reacție, înghețați în prejudecăți
și frici, nedispuși să facă o schimbare profundă în
viața lor. Zaheu și Hristos sunt într-un schimb de
surprize. Marele vameș uită de prestanța sa și se urcă
în pom. Iisus îl remarcă dintre mulți și se invită în
căminul său, lucru șocant ca un profet să meargă în
casa unui păcătos. Zaheu își deconspiră starea
morală și schimbă macazul existenței sale. Iisus îl
iartă, confirmând noua traiectorie, spre sfințire, a
colectorului de taxe. Căci Fiul Omului a venit să caute
şi să mântuiască pe cel pierdut (v. 10). Vedeți, cred
că acesta este lucrul care actualizează oricând
evenimentul de acum aproape 2000 de ani de la
Ierihon. Capacitatea de a fi viu, de a avea reacție la
ce se întâmplă în jurul tău, de a răspunde prompt la
ocazia care se ivește. Hristos a văzut nu un om mic
de înălțime în dud, ci un suflet dispus să se
mântuiască. Dacă vreți să vedem în ce măsură omul
este dispus să facă schimbări în viața sa, vă invit pe
9 februarie, seara, începând cu ora 18, la Privegherea
Sfântului Haralambie. La finalul serii, în timpul
procesiunii, ne vom ruga să vedem Zahei, oameni ce
au înțeles că nu e suficient să fii curios, ci să și faci o
schimbare consistentă în viața ta.
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Seara catehetică – Inteligenţa emo ţională
Oana Gojgar
Seara catehetică din 20 ianuarie a fost una specială prin faptul că am avut bucuria de a o avea ca invitată pe
domnişoara Simona Ciobanu, doctor în psihologie. Tema abordată a fost foarte interesantă şi a suscitat mult
interes: „Inteligenţa emoţională”. Fapt susţinut şi de afirmaţia domnului Valentin Tiţu, participant activ la
această seară: „am audiat ample şi pertinente incursiuni în sistemele inteligenţei raţionale, precum şi în cele
ale inteligenţei spirituale, totul îngemănându-se sub spectrul holistic al unităţii ansamblului de natura
teologică”. În societatea contemporană, unde psihicul omului a devenit tot mai sensibil,
este absolut necesar pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru părintele duhovnic, să
simtă şi să delimiteze unde este boală a trupului şi unde este boală a sufletului, să
înţeleagă mai bine şi să gestioneze cu mai mare eficienţă propriile emoţii pentru
creşterea calităţii vieţii şi crearea de relaţii mai bune cu cei din jur. Şi probabil tocmai
această necesitate a făcut să fim prezenţi într-un număr atât de mare la discuţiile de la
Biserica Sfântul Dumitru. Aceasta este şi părerea dr. Simona Ciobanu: „Prezenţa mare
nu face decât să arate câtă nevoie avem de a fi împreună şi de a ne lămuri împreună în
ceea ce este esenţial pentru noi: sufletul nostru şi al celor de lângă noi!”
Surprinzătoare a fost totodată derularea discuţiilor. Spunem acest lucru întrucât este cunoscut faptul că
domeniul psihologiei exclude, în mare pare, orice implicare a lui Dumnezeu în rezolvarea problemelor de ordin
spiritual. Dar discuţiile din această seară ne-au făcut să descoperim şi o altă latură a psihologiei, latură pe care
mulţi dintre cei prezenţi au găsit-o mult mai apropiată sufletului lor. „În timpul derulării dezbaterilor, vii,
cursive, discursive şi antrenante, am parcurs intelectiv, alături de numerosul auditoriu, dimensiunile psihologice
ale fenomenelor ce descriu şi însoţesc inteligenţa umană, adesea marcate profesionist de părintele Mihai
Gojgar, cu corelări din Sfânta Tradiţie, în special din Pateric şi Taina Sfintei Spovedanii, conturând dimensiunea
ortodoxiei celei mai autentice. Rămân profund impresionat de introspecţia şi realismul ce au impregnat
întreaga dezbatere şi mai ales de căutările mirenilor participanţi de a se racorda în trăiri autentice,
coordonatelor de personalitate, comportament, atitudini ce jalonează calea îngustă şi ascendentă, marşul
nostru victorios spre veşnicie”, explică în termenii săi caracteristici, din care reiese totuşi aceeaşi surprindere
de care am vorbit, domnul Tiţu. Mara Petrache, realizator de filme documentare în cadrul televiziunii TRINITAS

TV, ne-a declarat schimbările pe care le-au produs aceste discuţii în gândirea şi trăirile sale de mamă: “A fost
un dialog edificator, în urma căruia am constatat că nu de puţine ori mi-am gestionat emoţiile pentru a-mi
îndeplini propriile scopuri în mod pozitiv. Sunt mamă a trei copii şi consider că performanţa şcolară nu este nici
pe departe principalul factor de predicţie privind realizarea atât în plan profesional, cât şi în plan personal. În
acest sens, îmi propun să le stimulez creşterea inteligenţei emoţionale, acordând mai multă atenţie reacţiilor
copiilor, să-i încurajez să se exprime direct şi să nu-şi mascheze trăirile.”
Cu siguranţă, pe cei direct implicaţi în
HRAMUL DE IARNĂ AL BISERICII SFÂNTUL DUMITRU
organizarea acestui seminar, părintele
Mihai Gojgar şi domnişoara psiholog
SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE
Simona Ciobanu, nu poate decât să-i
bucure faptul că eforturile lor de a
schimba oarecum concepţia celor prezenţi
cu privire la trăirile interioare ale
fiecăruia, au fost încununate de succes.
Despre această schimbare ne vorbeşte şi domnişoara
Isabela
Pânişoară, venită la această întâlnire cu aceeaşi
uimire şi nedumerire în ceea ce priveşte organizarea unui
seminar despre inteligenţa emoţională în Biserică: “Invitaţia
părintelui Mihai Gojgar de a participa la seminarul despre
inteligenţa emoţională m-a surprins. În accepţiunea mea,
inteligenţa emoţională era echivalentă cu înţelegerea şi
stăpânirea emoţiilor personale în vederea obţinerii unui
beneficiu maxim din relaţiile cu ceilalţi. Mai bine spus, o
formă de manipulare. De altfel, persoanele pe care le-am
auzit folosind adesea acest termen, sunt foarte buni
manipulatori în activitatea pe care o desfăşoară. De aici
surprinderea mea privind organizarea acestui seminar. Pe
parcursul serii, domnişoara Simona Ciobanu ne-a vorbit
despre inteligenţa emoţională, raţională şi spirituală şi
legătura dintre ele, precum şi despre perspectiva patristică a Programul sărbătorii:
acestor concepte, perspectivă cu totul necunoscută până în 9 februarie, ora 18.00 – Vecernia, Litia, Utrenia şi
acel moment. În urma exemplelor date, am conştientizat procesiunea cu sfintele moaşte;
faptul că orice blocaj în fluxul emoţional poate fi rezolvat. În
.00
concluzie, aştept cu interes un nou seminar!” Până la o 10 februarie, ora 8 – Acatistul Sfântului Haralambie,
Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru ctitori.
viitoare întălnire cu domnişoara Simona Ciobanu ne
propunem să ne cultivăm şi dezvoltăm inteligenţa Cei ce doresc să sprijine organizarea evenimentului,
emoţională, cu ajutorul sfaturilor primite la Sfânta sunt invitaţi să lase donaţia lor la pangar, persoanei
Spovedanie şi în urma discuţiilor din cadrul serilor de la lumânări
catehetice. Acelaşi lucru vi-l sugerăm fiecăruia dintre Vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm cu drag!
dumneavoastră, cititorii noştri.

File din istoria Bisericii Sf. Dumitru
Începuturile Bisericii Sf. Dumitru
Cea dintâi menţiune despre Biserica Sf.
Dumitru este de la 1655, când, într-un proces dintre
Episcopia Buzăului şi Radu Dudescu, aici se face
jurământul pentru stabilirea adevărului, în vederea
„hotărârii pricinii”. Această atestare se regăseşte în
Condica actualei Arhiepiscopii a Buzăului. Altă sursă
(monografia Mănăstirii Stavropoleos, scrisă de
generalul P.V. Năsturel) afirmă faptul că biserica a fost
făcută mai întâi de lemn, ridicată de vornicul Badea
Bălăcianu. De aceea, şi mahalaua (cartierul) se
numeşte a Bălăcianului. În secolele XVI–XVII, oraşul
Bucureşti nefiind prea întins, oamenii se orientau
după biserici, după casele mari boiereşti, o cârciumă
vestită sau un copac mare şi bătrân. Cu timpul, oraşul
extinzându-se, a apărut necesitatea organizării lui pe
mahalale sau cartiere, cum le numim astăzi. După
Constantin C. Giurescu, "primele mahalale se
constituie în jurul unor biserici înălţate în vecinătatea
Curţii domneşti: Sf. Gheorghe Vechi şi Nou, Stelea,
Sfântul Ioan cel Mare, Sfinţii Apostoli, Enei ş.a. Erau,
de fapt, enorii ale bisericilor, căci termenul de
"mahala", arab la origine, dar preluat din turcă, este
folosit pentru prima oară abia într-un hrisov din 18
iunie 1626 de la Alexandru Coconul (1623-1627)".
Oraşul se extinde, nu mai e un simplu sat, poate şi
din cauză că domnitorii veneau cu tot alaiul de
slujitori şi de boieri, creditorii şi meşteşugarii urmând
pe toţi aceia care le puteau aduce un profit. Oraşul se
extinde în secolele următoare, iar mahalalele, grupate
de obicei în jurul bisericilor, sporesc, iar în interiorul

lor se dezvoltă noţiunea de apartenenţă la o ,
comunitate sentiment dat şi de tradiţiile pe care le
rânduieşte şi le sărbătoreşte biserica: botezuri,
cununii,
înmormântări
sau
alte
evenimente
importante la care locuitorii nu lipseau. Diferenţele
dintre mahalale erau date de rangul şi etnia
majorităţii: "Nou-veniţii, recrutaţi de regulă din
sărăcimea satelor din jurul Bucureştilor, dar şi din
regiuni mai îndepărtate, se aşezau la marginea
oraşului, dincolo de limitele legiuite de stăpânire şi
marcate grijuliu de aceasta cu cruci ori cu pietre de
hotar. Îşi încropeau o casă din chirpici sau de paiantă,
ori un simplu bordei, îşi căutau o slujbă (rugându-se
uneori: "Dă, Doamne, să nu găsesc!") şi trăiau ca vai
de lume, cu speranţa unor zile mai bune. Se aşezau
acolo ca să scape nu atât de ochiul sever al
autorităţilor, cât de buzunarul lacom al fiscului. Iar
autorităţile comunale mutau după o vreme barierele
dincolo de aceste locuinţe improvizate ale proaspeţilor
bucureşteni nu din milă creştinească, ci pentru
colectarea unor eventuale noi taxe. Şi aşa se
pricopseau Bucureştii cu încă o mahala! "Satele din
jurul Bucureştiului încep să se dizolve pe rând:
Grozăveşti, Cărămidarii de Sus şi de Jos, Sârbi,
Olteni, Broşteni, Văcăreşti, Măicăneşti, Griviţa,
Crângaşi, Giuleşti, Andronache, Balta Albă, Dudeşti,
Cioplea, Berceni etc” (Violeta Ion, Oameni şi case din
vechiul Bucureşti, în “Ziarul Lumina”, 27 noiembrie
2010). Data viitoare ne vom apleca asupra termenului
“mahala” şi vom schiţa împărţirea administrativă a
Bucureştiului în urmă cu mai bine de 200 de ani.

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 Ianuarie – Aprilie 2014
Nemurirea sufletului

27.01.2014 – Ce este mântuirea? – cap. 21 de la Luca

Judecata particulară şi consecinţele ei pentru starea sufletelor

3.02.2014 – Cine este Iisus Hristos? – cap. 22 de la Luca

3.03.2014 - Postul Sfintelor Paşti – istoric, importanţă, simbolism –
cap. 2 de la Ioan

Învăţătura patristică despre Hristos
Chipul evanghelic al lui Hristos
Definirea dogmatică a Persoanei lui Iisus Hristos

10.03.2014 – Sfârşitul lumii – cap. 3 de la Ioan
Sfârşitul chipului actual al lumii şi desăvârşirea ei

10.02.2014 – Viaţa Sf. Haralambie. Vizionare film religios –
cap. 23 de la Luca

Chipul înnoit al lumii
Natura trupurilor înviate

17.02.2014 – Cum ne mântuim? – cap. 24 de la Luca

Judecata universală

Biserica, trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt
Lucrarea Sfântului Duh şi conlucrarea omului

17.03.2014 – Ce este viaţa veşnică? – cap. 4 de la Ioan

Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea
mântuirii

24.03.2014 – Atitudinea creştină în faţa provocărilor vieţii - cum
trebuie să ne comportăm când primim veşti bune sau avem reuşite şi
cum trebuie să reacţionăm în necazuri sau când primim veşti rele

24.02.2014 – Moartea, judecata personală şi viaţa veşnică cap. 1 de la Ioan

31.03.2014 – De ce ne spovedim? – cap. 5 de la Ioan
7.04.2014 – Sf. Antipa al Pergamului. Film religios - cap. 6 de la Ioan

Moartea ca trecere de la viaţa temporală la viaţa eternă

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 8.00 – Utrenia şi Sf. Liturghie
Luni

18.00 – Program de spovedanie
19.00 – Seară Catehetică

Miercuri 18.00 – Sfânta taină a Maslului
Str. Franceză Nr.1
Sector 3, Bucureşti
0727 394 631

Vineri

18.00 – Acatist

Sâmbătă 10.00 - Parastas

