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Cuvântul Săptămânii
Gadara fiecăruia
pr. paroh Mihai Gojgar
Zilele trecute stăteam de vorbă cu o rudă mai
îndepărtată și ascultam opiniile sale despre căsătorie,
naștere de copii și, în general, rânduirea vieții.
Recunosc că am căzut, pentru câteva clipe, în păcatul
contrării unui om orgolios, unui tânăr cu idei certe, cu
o proiecție a următorilor 50 de ani, ce se dorea
inatacabilă. Spuneam că la început l-am contrazis,
i-am ridicat probleme, măcar am încercat să fac asta.
Inutil, și trebuia să o realizez demult. Convingerile de
această natură nu apar în fața unui suc de fructe, ori
cu o înghețată pe masă. Dimpotrivă, iar exemplul cel
mai grăitor este pericopa evanghelică din duminica a
cincea după Rusalii. Demonizații din ținutul
gadarenilor erau părăsiți de lume și părăsiseră cele
ale lumii. Neputând fi integrați, stăteau undeva la
marginea cetății și înfricoșau trecătorii. Eventualii și
necunoscătorii călători prin acel ținut erau practic
pierduți pentru comunitate și nu mai exista o luptă în
sensul recâștigării lor. Atunci a venit Domnul și i-a
salvat. Eliberați de sub puterea demonilor, cei doi
stau vlăguiți la picioarele lui Iisus, cu o recunoștință
ce nu mai are nevoie de cuvinte. Bucurie în cetate?
Nu, pentru că turma de porci a gadarenilor, luată în
stăpânire de diavoli, se aruncă în mare și piere. Sunt
nemulțumiți că și-au pierdut averea spurcată (porcul
era un animal interzis la evrei, consumul și
comercializarea fiind interzise) și, politicos, îl roagă
pe Hristos-Domnul să plece dincolo de hotarele lor.
Astăzi, demonizarea are multe fațete. Nu trebuie să
apelăm la istorii cu smoală și cazane încinse, cu țapi
și Ivan Turbincă. S-a rafinat și demonul. În pas cu
civilizația. Acea civilizație invocată de comeseanul
meu prezentat la început, nu trebuie să mai sperie.
Acum, îi este suficient diavolului să spună că nu
există. Și...dacă nu există el, ghici ce? Nu există nici
Dumnezeu. Profunda secularizare a lumii este o
demonizare subtilă. Depărtarea de Părintele Ceresc
este acordul că dorim să fim luați sub protecția
altcuiva. Pare dur, dar este adevărat. Renunțarea la
religiozitate este ieșirea din cetatea lui Dumnezeu și
locuirea în sălașurile morților de la întretăierile de
drumuri. Vedeți acest contrast duminică dimineață,
când peisajul jalnic al celor ce părăsesc cluburile cu

mințile afumate, se îmbină cu normalitatea pașilor
dumneavoastră spre biserica din Str. Franceză. Dacă
am identificat problema, trebuie să dăm și o soluție,
nu? Mama tinerei rubedenii era și ea de față. O
femeie elevată, echilibrată, elegantă. "Dacă așa
crede el....ce să îi fac?". Mulți părinți, soți, prieteni
invocă imposibilitatea intervenției din cauza dorinței
de respectare a celuilalt. Dar ieșirea din cetate, din
normalitate, adică, nu se combate cu vorbe
frumoase și mângâieri pe creștet, cu programe
moderne şi cu acceptarea libertinajului. Mântuitorul
le spune ucenicilor că demonii ies cu două arme:
post și rugăciune. Nu a spus, cu excursii în locurile
dorite, cărți frumoase și discuții motivaționale. Fără
să fie rele, acestea sunt inutile în lupta cu diavolul.
Prezența la Sfânta Liturghie, rugăciunea Bisericii și
rugăciunea particulară, Sfintele Taine, spovedania și
împărtășania, postul în zilele rânduite de Biserică,
ele sunt căile de atac şi de izgonire a diavolului. Nu
cântăm la Maslu, miercurea, că Sfânta Cruce este
"armă asupra diavolului"? Atunci asta trebuie să
facem. Trebuie să ne crucificăm poftele și dorințele
egoiste, pentru a-i putea salva de la marginea
cetății pe frații, rudele noastre, care cred altfel, simt
altfel, fac altfel. Și nu e o problemă că ele sunt
altfel, ci că sunt dezumanizante, dăunătoare și
demonice. Așa că am ascultat în continuare
perorația tânărului meu partener de dialog și am
hotărât că el și mama lui, trebuie să fie cât de
curând pe pomelnicul familiei mele.

Constandie Filitti şi Ordinul Sfânta Ana
pr. paroh Mihai Gojgar
Biserica Sfântul Dumitru a fost zidită în 1819, prin grija
episcopului Constandie Filitti. Ierarhul Buzăului l-a tocmit în mai
1819 pe Iosif Weltz, maurer-meister, meşter zidar, probabil sas,
pentru a ridica din temelie actualul lăcaş de cult. Pe 27 iulie,
acelaşi an, Constandie Filitti este scos brusc din scaun, prin
voinţa lui Alexandru Vodă Şuţu, care-i datora bani. Câteva zile
mai târziu, prin intervenţia consulului rus (Constandie avea
marea cruce a ordinului Sfânta Ana), ctitorul bisericii noastre a
avut satisfacţia să demisioneze el însuşi. Alexandru Şuţu a fost
domn al Moldovei între 28 iunie/10 iulie 1801 – 19 septembrie /
1 octombrie 1802 şi domn al Ţării Româneşti de patru ori, între
20 iunie/2 iulie 1802 - 13/30 august 1802 (caimacam), 12/24
august 1806 - 3/15 octombrie 1806, decembrie 1806, 5/17
noiembrie 1818 - 19/31 ianuarie 1821. Dornic să-şi mărească
rapid averea, nu îi era suficientă răpirea bunului public, ci efectiv
îşi însuşea averi particulare, fără scrupule. Aşa se explică, în
parte, divergenţele cu episcopul Constandie. Mai este însă o
motivaţie. Faptul că ierarhul buzoian s-a implicat în războiul
ruso-turc, de partea rusă, nu a fost pe placul conducerii Ţării
Româneşti. Totuşi, iată!, în situaţia demiterii sale, Constandie a
fost sprijinit de prietenii şi legăturile din Răsărit. Ordinul Sfânta
Ana era un ordin cavaleresc imperial, instituit de Karl Friedrich,
duce de Holstein-Gottorp, în 1735, în onoarea Anei Petrovna,
fiica lui Petru cel Mare al Rusiei. Motto-ul ordinului era „Pentru
cei care iubesc dreptatea, pietatea şi credincioşia”. În vremea lui
Constandie, ordinul avea dublul statut de ordin dinastic, cât şi
distincţie de stat. Cel ce oferea acest ordin era mereu şeful Casei
Imperiale ruseşti. Şi astăzi ordinul Sfânta Ana, oferit de Marea
Ducesă Maria Vladimirovna, este recunoscut de Comisia
Internaţională a Ordinelor cavalereşti. Ordinul Sfânta Ana are
patru clase: prima clasă era dată nobilimii ereditare, celelalte
celor ridicaţi în grad nobiliar. Militarii primeau şi o sabie. Insigna
ordinului este o cruce de aur cu email roşu, având în mijlocul
crucii imaginea Sfintei Ana. Pe spate, se găsesc iniţialele
„A.I.P.F.” (“Anna Imperatoris Petri Filia” - Ana, fiica împăratului
Petru).

Invitaţie la hramUL DE VARĂ AL
BISERICII SF. DUMITRU POŞTĂ
Avem bucuria de a vă invita la hramul de vară al Bisericii
Sfântul Dumitru Poștă,

Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.
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!

Interviu cu preşedintele Asociaţiei Din Aproape în Aproape
Teodora Poptean
Anca Florina Raicu, eşti un vechi membru al
comunităţii Bisericii Sfântul Dumitru, unde de
curând a avut loc cununia ta. Eşti proaspăt
aleasă în funcţia de preşedinte al Asociaţiei Din
Aproape în Aproape. În viaţa ta au apărut
deodată două noi responsabilităţi. Cum vezi
acest lucru?
Orice schimbare şi orice nouă responsabilitate
nu vine din senin. Este pregătită din timp, chiar
dacă ne dăm seama, chiar dacă nu. Mă bucur
că Dumnezeu mi-a scos în cale un om minunat,
împreună cu care să pot construi. Mă bucur şi
că am posibilitatea de a sprijini comunitatea
Bisericii Sf. Dumitru prin activitatea organizaţiei
Din Aproape în Aproape.
În ce domeniu lucrezi şi care este ocupaţia ta?
În prezent sunt consultant independent de comunicare şi business development. Lucrez
într-o organizaţie internaţională pentru protecţia animalelor, unde coordonez
departamentul de comunicare.
Să înţeleg că experienţa de la locul de muncă, te recomandă în funcţia de preşedinte al
Asociaţiei Din Aproape în Aproape. Crezi că un membru al asocia ţiei trebuie să vină
dintr-un anumit mediu profesional sau social?
Membrii asociaţiei sunt Oameni, lucru foarte mare în orice mediu profesional şi în orice
mediu social. Cred că această calitate recomandă pe oricine, iar Asociaţia Din Aproape în
Aproape are mare nevoie de astfel de persoane.
Ne confruntăm cu o criză economică, probleme materiale, instabilitate. Suntem
îndreptăţiţi să nu mai fim atenţi la problemele celor din jur pentru că avem noi în şine prea
multe?
La economie am învăţat că o criză, dincolo de lucrurile mai puţin plăcute, oferă mediului
economic o pauză binevenită, posibilitatea de a găsi noi şi inovative modalităţi de a ieşi
din situaţii dificile. O criză şi mai ales dificultăţile materiale, instabilitatea apropie oamenii.
Atunci când nu ai, îţi dai seama cât de greu este pentru cel care nu are de foarte multă
vreme. În plus, cred că cel mai bun moment pentru a fi atent la nevoile celorlalţi e chiar
momentul în care reuşim să ne dăm seama că ele există, iar criza ne pune în faţa multor
persoane care au nevoie de ajutor.
Toţi ne dorim „să fie mai bine în lume”, aşteptăm, ne e greu să începem cu noi, devenim
pragmatici când vine vorba să ne cercetăm sufletul. Crezi că sufletul şi mintea se pot
împleti în încercarea de a trăi în iubirea de semeni propovăduită de Hristos?

Cred că e o luptă permanentă. Până să ajungi la starea reală de iubire de semeni trebuie să
te lupţi cu societatea, cu cei de lângă tine şi, cel mai mult, cu tine. Dacă reuşeşti să ajungi
la lupta cu tine eşti cel mai aproape, dar este şi cel mai greu. Sunt foarte multe căi greşite
pe care o poţi lua crezând că eşti pe drumul cel bun în această luptă. Este nevoie de
ghidare spirituală, de smerenie şi de multă muncă personală ca sufletul şi mintea să se
poată împleti în a încerca, măcar, să trăim în iubirea de semeni propovăduită de Hristos.
Deci, cu Dumnezeu înainte!
Ce îşi propune Asociaţia Din Aproape în Aproape şi care este principala ta provocare, la
început de drum?
Asociaţia îşi propune, pe termen lung, să fie “aproapele” de care e nevoie măcar pentru
unii dintre cei căzuţi pe drum. E un lucru teribil de greu, pentru care e nevoie de atenţie,
dragoste, smerenie şi pace. Principala provocare la început de drum o văd în lucrurile mici,
cum sunt organizarea, atragerea şi menţinerea aproape a membrilor, scrierea de proiecte şi
obţinerea de fonduri, identificarea celor pe care îi putem ajuta în mod real.
Ce nevoi ai identificat?
În primul rând, avem nevoie de Oameni, care să dorească să fie membri. Oamenii au
nevoie de coordonare şi de un program, un loc în care să ne întâlnim. În rest, avem nevoie
de inspiraţie şi ajutor de la Dumnezeu, că toate se fac cu ajutorul Lui.
Ce doreŞti să le transmiţi celor interesaţi de activitatea Asociaţiei?
Invitaţia de a veni la slujbe, de a ne cunoaşte mai bine. Pe cei care doresc să se înscrie, îi
rog să ia legătura cu mine sau cu pr. Mihai Gojgar. Pot trimite datele de contact pe
adresele de email: ancaflorinaraicu@gmail.com; mihaigojgar@yahoo.com;
Mulţumesc şi mult succes!
Doamne ajută!

Miercuri, 2 iulie 2014, a avut loc prima întâlnire cu noii membri ai Asociaţiei Din Aproape în Aproape. Vă
prezentăm un rezumat al celor discutate şi aşteptăm propunerile, sugestiile şi implicarea dumnevoastră. S-a
urmărit identificarea identităţii organizaţiei: ce ne uneşte, sloganul care ne defineşte activitatea. Ideile au fost:
„Fii OM”; „Fiecare om are o poveste”; „Construim o lume mai bună”; ” Mult mai bine, se poate!”. Lista
propunerilor rămâne deschisă. Am ales ca Patronul Spiritual al Asociaţiei să fie Sfântul Iuda Tadeu. Ținta
proiectelor noastre sunt copiii, tinerii şi bătrânii. Implicarea tinerilor care vin la Biserica Sfântul Dumitru şi
caută comuniune, dedicare şi schimbare este un alt obiectiv pe care îl avem în vedere. În acest scop se vor
face cereri de adeziune pentru noi membri precum şi o campanie de stimulare a implicării, indiferent de vârstă
sau mediu socio-profesional.
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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

