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Un prieten m-a rugat sa îl ajut să formuleze titlul unei 
teze de doctorat care să îmbine dorinţa de cercetare 
personală, preocupările îndrumătorului şi posibilităţile 
de redactare în domeniul comunicării. După mai multe 
dezbateri s-a ajuns la Sincretism şi secularizare: 
credinţa creştină în malaxorul mass-media. O temă 
amplă şi care m-a făcut să reflectez la ea, în contextul 
acestei duminici, a III-a după rusalii, în care pericopa 
de la Matei (VI, 22–33) s-a referit la grijile vieţii. 
Deunăzi, cineva îmi argumenta faptul că nu se poate 
gândi la o familie, pentru că dacă ar avea doi copii, nu 
ar avea unde să stea. Şi, apoi, ce ar face cu creditele, 
dacă nu reuşeşte să şi le achite, dacă iar cresc 
preţurile la apartamente... Multe, foarte multe dileme 
pentru un om care se scălda într-o abisală singurătate 
şi care nu reuşea să vadă decât lipsurile viitorului pe 
care îl proiecta pe 20 de ani. „Nu vedeţi cum e cu 
salariile? Ştim noi dacă o să câştigăm destul? Şi dacă 
se îmbolnăvesc copiii, ce facem?” Ascultându-l mai 
mult decât e cazul, nu te miri cum apar deznădejdea, 
frica, panica. Cu toate acestea, toată argumentaţia 
este de carton. Totul este în imaginaţie, este cum 
credem noi că se vor întâmpla lucrurile. Şi acum fac 
legătura şi cu introducerea de mai sus. Din păcate, 
multe dintre gândurile noastre, dintre dorinţe, visuri, 
proiecte poartă pecetea malaxorului mediatic. Malaxor! 
Ce imagine puternică, violentă şi înfricoşătoare. Am 
uitat şi uităm atât de uşor că în mintea şi în inima 
noastră se află duhuri care nu vin dinlăuntrul nostru, ci 
din afară, de la mare distanţă de noi. Încălzirea 
globală, neomalthusianismul, ameninţarea crahurilor 
financiare, gloanţe oarbe sau pline de ură care zboară 
peste tot mapamondul sunt doar câteva dintre ţepuşele 
ce se înfig în conştiinţele noastre sângerânde. Cât de 
departe sunt aceste anunţuri sumbre de imaginea 
Bunului Păstor care stă pe Muntele Tabor şi ne spune 
că Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău 
curat, tot trupul tău va fi luminat  (v. 22). Deci este 
doar o problemă de perspectivă. Ochiul nostru este 
simbolul capacităţii de înţelegere a celor ce se petrec în 
jurul nostru. Nu degeaba Părinţii Bisericii au spus 
dintotdeauna că virtutea cea mai importantă a 
creştinului trebuie să fie discernământul. Dreapta 
socoteală este făclie în întuneric, întoarcerea celor 
rătăciţi, luminarea celor cu vederea scurtă (miopi). Cel 
ce deosebeşte (cele bune de cele rele) află sănătate şi 
depărtează boala  (Sf. Ioan Scărarul). Mă tem că 
suntem prea mult dominaţi de frică. Sunt întrebat 
frecvent:  când  mi  se  va  împlini dorinţa?  Cât să mai 

aştept? Când voi vinde terenul? Unde îmi voi găsi 
alesul? De unde bani de nuntă? Acestea sunt întrebări 
pe care le primim zilnic, în uşa altarului, ori în 
cuvintele scrise în acatiste. Toată lumea cere, vrea, 
doreşte. Şi doreşte repede. Toată presiunea este 
generată, din păcate, şi de uitarea sfaturilor 
evanghelice şi preocuparea pentru informaţiile 
defectuoase ieşite din malaxor. Deci, nu duceţi grijă, 
spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne 
vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc 
neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi 
nevoie de ele (v. 31-32). Nu mai avem timp să 
aşteptăm, să ne coacem dorinţele, să muncim pentru 
idealurile noastre, în răbdare şi nădejde. Nădejdea 
este o virtute teologică, alături de credinţă şi 
dragoste, şi cred că nu realizăm că ea se dovedeşte în 
timp, în aşteptarea cu folos. A te preocupa de viitor 
este firesc, ţine de rânduiala vieţii, de protecţia 
familiei, de ordinea creaţiei. Dar e vorba de un viitor 
care nu ne absoarbe, uitând de prezent şi de sfinţirea 
clipei actuale. Calculând rate şi dobânzi, cercetând 
pieţele imobiliare şi stând cu ochii pe bursă ne 
stricăm ochii sigur. Nu doar din cauza miopiei, ci din 
cauza răutăţii şi lăcomiei ochilor. Iar de va fi ochiul 
tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă 
lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu 
cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi 
domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va 
iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va 
dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui 
mamona (v. 23-24). Ochii noştri trebuie să fie limpezi 
şi buni, să se antreneze în vederea celor bune şi 
refuzul celor rele. În Biserică privim şi suntem priviţi 
de Dumnezeu şi sfinţi, ne clătim ochii cu apă sfinţită, 
ni-i ungem cu untdelemn la Maslu, îi curăţim în 
spovedanie, îi sfinţim cu Trupul şi Sângele Domnului, 
îi facem să vedem lumina cea adevărată a Preasfintei 
Treimi, cum cântăm în finalul Sfintei Liturghii. Un 
părinte spunea că Dumnezeu este al prezentului, 
diavolul este al trecutului şi al viitorului. Ce înseamnă 
asta? Că grija noastră trebuie să se îndrepte spre cele 
ale prezentului. Pas cu pas. Nu ştiu când te însori, nu 
ştiu ce or să facă fiii tăi, nu ştiu când te vindeci. Nu 
ştiu şi nimeni nu-ţi poate spune. Căutaţi mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 
acestea se vor adăuga vouă  (v. 33). Cred că trebuie 
să fim împreună la Sfânta Liturghie, la celelalte slujbe 
ale Bisericii, în ajutorarea aproapelui şi în rugăciunea 
comună.



Pelerinaj duminicPelerinaj duminică, 22 iunieă, 22 iunie

Juliana C. Oancea

La Parohia Sfântul Dumitru- Poştă venim  din toate 
cartierele Bucureştiului şi avem ocazia să participăm 
la numeroase  activităţi, întâlniri şi evenimente care 
ne dau sentimentul de comunitate unită şi implicată. 
Duminică, 22 iunie, după Sfânta Liturghie şi  predica 
de la sfârsit, care mi-a trezit dorinţa de a cunoaşte 
istoria strămoşilor, aproximativ 30 de credincioşi am 
pornit spre comuna Corlătesti, jud. Prahova, la 
Parohia Sfântul Ierarh Nicolae. Aici urma să aibă loc 
Sfânta Taină  a Maslului, săvârşită  în aer liber de 
către   părintele   Iustin   Biton   (slujitorul  parohiei 
Sf. Nicolae) şi părintele Mihai Gojgar. Pentru că ne 
aflăm în Postul Sfinţilor Petru şi Pavel, doamnele 
preotese împreună cu enoriaşii au aranjat o masă 
plină de bucate de post, peşte la grătar cu 
mămăliguţă şi usturoi, pe care le-am mâncat pe 
nerăsuflate, după slujbă.  Având timp destul până la 
începerea slujbei, am făcut un scurt pelerinaj la 
Mănăstirea Ghighiu,  unde ne-am închinat la icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului-Siriaca. Deşi 
coada era până la uşă, în mănăstire era tăcere şi toţi 
ne rugam pentru lucrurile importante care întârzie 
să apară în viaţa noastră, fie pentru că nu le 
merităm încă, sau pentru că Dumnezeu ştie de ce 
avem nevoie. În jurul orei 17 ne-am întors la 
biserica Sfântul Nicolae, iar Părintele Mihai ne 
pregătise încă o surpriză, aducând un videoproiector 
pe care a rulat un film de 30 de minute, realizat de 
TRINITAS TV, despre cuprinsul şi importanţa slujbei 
Sfântului Maslu. În film am putut vedea şi mărturiile 
unor suferinzi de diverse boli grave, despre cum i-a 
ajutat participarea la aceste slujbe. După vizionare, 
am ieşit cu toţi afară pentru a participa la slujba 
Sfântului Maslu, chiar  în curtea bisericii, unde am 
avut minunata ocazie să simţim iarba sub tălpi, 
aerul parfumat de frunzele de nuc şi tămâie, toate 
creaţii ale bunului Dumnezeu, care ne-a 
binecuvântat. La slujbă au participat credincioşii de 
la Bucureşti, un grup (ca o surpriză pentru părintele 
Iustin) din localitatea vecină şi cei din comuna 
Corlăteşti.  Miruiţi de preoţi şi mai aproape de 
vindecarea sufletească şi trupească la care aspirăm, 
după slujbă, ne-am bucurat de binecuvântata masă, 
întorcându-ne la casele noastre fericiţi de cele 
întâmplate într-o singură frumoasă zi de duminică. 

Biserica de două secole şi 33 de ani, din 
Corlăteşti

Maria D., enoriaşă a bisericii noastre, prezentă la 
pelerinajul organizat duminică, ne oferă un scurt 
istoric al Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din 
Corlăţeşti: Biserica are două hramuri: Sfântul Ierarh 
Nicolae şi Sfântul Mucenic Eustatie. Biserica din 
Corlăteşti, cu hramurile mai sus amintite, a fost 
zidită în 1781 şi sfinţită în 1792. Logofătul Eustatie 
Bălăşoiu Corlătescu (proprietar şi moşier în 
Corlăteşti) este ctitorul acestei biserici. Deasupra 
uşii, la intrarea în sfântul lăcaş, se află o pisanie, 
care relatează acest lucru: „Cu vrerea Tatălui şi cu 
ajutorul Fiului şi cu îndrumarea Sfântului Duh s-a 
ridicat  această   Sfântă   Biserică  întru  cinstirea  şi 



            Invitaţie la hramInvitaţie la hram

Avem bucuria de a vă  invita la hramul de vară al Bisericii 

Sfântul Dumitru Poștă, 

Sfântul Mare Mucenic Sfântul Mare Mucenic șși Tămăduitor Pantelimoni Tămăduitor Pantelimon.

Evenimentul se va desfășura după următorul program:
Sâmbătă, 26 iulie, ora 18.00: Priveghere și procesiune cu 
sfintele moaște;
Duminică, 27 iulie, ora 8.00: Acatistul Sfântului Pantelimon, 
Sfânta Liturghie şi Parastas.

Cei care doresc să sprijine organizarea evenimentului, sunt 
invitaţi să lase donaţia lor la pangar, la persoana care vinde 
lumânări.

Vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm cu drag!

prăznuirea marelui Mucenic Eustatie Plachida şi a 
Ierarhului Nicolae în domnia Măriei sale Mihai Şuţu 
Voievod, Mitropolit fiind Prea Sfinţia Sa Părintele 
Cosma, Eftatie logofăt, zet clucer Crlt. Lt 1792 mai 
28” (se face referire la Mitropolitul Cosma 
Popescu, - Cozma, din botez Mihai, 1787-1792). 
Biserica din prezent a fost ridicată pe temelia unei 
alte  biserici,  care a  existat  până  în  anul 1972. 
De-a lungul timpului lăcaşul a avut nevoie de 
multe reparaţii, precum şi de unele modificări la 
exterior. Nu se cunoaşte când a fost dărâmată 
turla  originală  de  zid,  de  deasupra pronaosului. 
S-a ridicat apoi o turlă pe naos, deasupra cupolei 
originale. Acest lucru s-a petrecut în 1933, cu 
ocazia înlocuirii acoperişului de şindrilă cu tablă. 
Lăcaşul de cult este construit în formă de cruce, 
din cărămidă. Pictura în stil neobizantin este cea 
originală, executată în frescă (nu se cunoaşte 
numele pictorului), a fost spălată în 1951”. 
Biserica, cu hramurile: Sfântul Ierarh Nicolae şi 
Sfântul Mucenic Eustatie posedă un clopot turnat 
în 1817 şi mai multe cărţi vechi. De două secole şi 
33 de ani, mica casa Domnului din satul Corlăteşti 
îşi aşteaptă şi îşi primeşte în tăcere „locuitorii” la 
rugăciune, cu dragoste de Dumnezeu şi semeni. 
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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   8.00 - Utrenia şi Sf. Liturghie

Luni         18.00 – Program de spovedanie

                19.00 – Seară Catehetică

Miercuri   18.00 – Sfânta taină a Maslului

Vineri       18.00 – Acatist

Sâmbătă  10.00 - Parastas

Din dorinţa de a întări strana Bisericii Sf. Dumitru, pentru o cântare din ce în ce 
mai frumoasă, pentru o atmosferă care să ajute mai mult rugăciunea noastră, cu 
gândul de a oferi un colaborator de nădejde dlui. consilier prof. Ioan Leonard 
Prunoiu, suntem în căutare de încă un psalt, cunoscător de tipic bisericesc, de 
muzică psaltică, serios, ordonat şi respectuos pentru cele sfinte. Implicarea este 

Căutare de psalt în strana Bisericii Sf. Dumitru- Poştă

Invitaţie de înscriere în Asociaţia Din Aproape în Aproape
Asociaţia Din Aproape în Aproape  mulţumeşte membrilor fondatori şi lansează invitaţia pentru înscrierea ca 
membri asociaţi şi membri susţinători tuturor persoanelor care doresc să sprijine activităţile educaţionale şi 
filantropice ale acesteia.  Aptitudinile, calitatea umană şi iniţiativa de care aţi dat dovadă dumneavoastră, enoriaşii 
Bisericii Sfântul Dumitru, sunt de necontestat. De aceea, ne-am dori să nu ezitaţi a vă înscrie în număr cât mai 
mare. Se pot înscrie persoane majore de orice vârstă şi profesie, care doresc să îşi îmbogăţească viaţa ajutând 
semenii, să fie alături de oameni care au aceleaşi valori şi muncesc cu pasiune pentru proiecte iniţiate chiar de ei. 
Condiţiile de înscriere: cetăţean român în vârstă de minim 18 ani. Scopul Asociaţiei Din Aproape în Aproape: 
promovarea valorilor din domeniul educaţional şi cultural, sprijinirea centrelor de copii şi persoanelor în vârstă, 
promovarea / susţinerea obiectivelor turistice de cult religios creştin-ortodox.                                                           
Pentru înscriere, vă rugăm să contactaţi, după slujbe sau pe adresa de email, pe:
Anca Florina Raicu; adresă email: ancaflorinaraicu@gmail.com
Pr. Mihai Gojgar; adresă e-mail: mihaigojgar@yahoo.com
Pr. Diac. Bogdan Bădiţă; adresă e-mail: bogdan_badita@yahoo.com

Vă aşteptăm să vă alăturaţi!

Explicarea Sfintei Liturghii Explicarea Sfintei Liturghii 

pr. paroh Mihai Gojgar

Ce este Sfânta Liturghie?
- cea mai importantă slujbă din ortodoxie.
- centrul cultului ortodox.
- liturghie înseamnă în limba greacă "slujbă în folosul 
comunităţii".
- esenţa sau miezul Sfintei Liturghii este sfinţirea Darurilor 
de pâine şi vin în Trupul şi Sângele Domnului, precum şi 
împărtăşirea cu ele.

De câte feluri este Sfânta Liturghie?            
- există trei formulare liturgice: Liturghia Sf. Vasile 
(se săvârşeşte de 10 ori pe an), Liturghia Sf. 
Grigorie Dialogul (se slujeşte doar în Postul 
Paştelui, de luni până vineri) şi Liturghia Sf. Ioan 
Gură de Aur (cea mai mult săvârşită, în restul 
zilelor anului).                    
- există câteva zile în cursul anului (de exemplu 
Vinerea Mare) în care nu se săvârşeşte nici o 
Sfântă Liturghie. Aceste zile se numesc zile 
aliturgice.

cerută pentru slujbele de duminică şi zilele de 
sărbătoare, precum şi la evenimentele ocazionale 
(botez, nuntă).
Cine este interesat, este rugat să vină la biserică 
pentru o discuţie cu pr. Mihai Gojgar.
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