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Cuvântul Săptămânii
Cum cinstim Sfintele Icoane?
icoana dumnezeiescului nostru Stăpân şi Mântuitor Iisus
pr. paroh Mihai Gojgar
Copilul tău se apropie de tine. O întâlnire dorită,
aşteptată. Se uită la tine şi te pregăteşti să primeşti
îmbrăţişarea lui, să simţi căldura trupului său. Dar...nu!
El îţi şterge faţa cu o batistă, te zgârie cu un lanţ de
chei şi îţi stârneşte dezgustul când te obligă practic să
guşti plasticul portofelului scos degrabă din buzunar. La
final, îţi cere să îl ajuţi să aibă noroc în dragoste, să i se
deschidă toate uşile, să aibă mulţi bani şi călătorii cu
impresii plăcute în toată lumea.
Pare un scenariu de film prost? Din păcate, este
descrierea întâlnirii multor credincioşi cu Mântuitorul
Iisus Hristos, cu Maica Domnului, ori cu sfinţii
reprezentaţi în icoane. De ce abordăm acest subiect?
Pentru că în prima duminică după 11 octombrie se
cinstesc Sfinţii Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic
(Niceea, 787), cei care au răspuns ultimei mari
confruntări doctrinare din primul mileniu creştin:
iconoclasmul.
Iconoclasmul (distrugerea icoanelor) sau iconomahia
(lupta contra icoanelor) este prigoana contra clericilor şi
a credincioşilor care venerau icoanele. Primul împărat
iconoclast a fost Leon III Isaurul (717-741), iar prima
măsură iconoclastă a fost porunca să fie îndepărtate
icoanele din biserici (726). La Constantinopol toţi
creştinii erau somaţi să-şi aducă icoanele în pieţele
publice, spre a fi arse. Cine se opunea, era ars de viu
sau torturat, tăindu-i-se o mână sau un picior.
După o serie de persecuţii lansate de împăraţi bizantini
iconoclaşti, Biserica a răspuns prin convocarea Sinodului
al VII-lea Ecumenic, în 787, la Niceea. Definiţia
dogmatică a acestui sinod afirma că "Noi păstrăm toate
predaniile, scrise sau orale, printre care şi cea
referitoare la sfintele icoane care stă în armonie cu
vestirea Evangheliei, căci Logosul divin s-a întrupat în
realitate, şi nu în aparenţă. Urmând calea împărătească,
învăţăturilor inspirate de Dumnezeu ale Sfinţilor
Părinţilor noştri şi predaniei Bisericii universale, în care
sălăşluieşte Sfântul Duh, mărturisim, cu toată
convingerea şi claritatea că, precum semnul sfintei şi de
viaţă făcătoarei Cruci, tot aşa şi sfintele icoane demne
de cinstire, să fie pictate sau lucrate în mozaic sau din
alt material şi să fie aşezate în sfintele biserici ale lui
Dumnezeu, pe sfintele vase şi veşminte, ca fresce sau
icoane portabile, în case sau la răspântii, fie că este

Hristos, fie că sunt icoanele neprihănitei Stăpânei
noastre, Sfintei Maicii Sale, ale sfinţilor îngeri, ale
tuturor sfinţilor şi drepţilor". Hotărârea sinodului,
orientată după precizările Sf. Ioan Damaschin, spunea şi
că „este permis şi chiar util şi bineplăcut lui Dumnezeu a
face icoane religioase şi a le venera; dar această
venerare să fie numai cinstire, iar nu adorare, căci
adorarea se cuvine numai lui Dumnezeu. Cinstirea nu se
adresează materiei icoanei şi astfel ea nu este idolatrie”.
Cea mai întâlnită obiecţie a sectanţilor: icoana este
„idol, chip cioplit“, iar cinstirea ei încalcă porunca a
doua din Decalog (Ieşire XX, 4). Răspunsul îl limităm la
acest spaţiu: icoana identifică, deodată, două realităţi
distincte, lumea văzută şi nevăzută, deosebindu-le, dar
definindu-se ca o punte de legătură între ele (Ieş. XXVI,
31). Or, idolul-plăsmuire omenească a naturii sau a
lumii înconjurătoare, limitează şi întunecă existenţa,
fiind „un zid care închide lumea aceasta“ (pr. Dumitru
Stăniloae). Pentru mai multe lămuriri, puteţi citi
Catehismul ortodox, un manual de Sectologie sau
Teologia icoanei (Leonid Uspensky).
O continuare teologică la un început mai mult familial.
Pentru ortodoxie, pentru cultul icoanelor au murit mii de
oameni, s-au jertfit ca noi să putem să îl cinstim cum se
cuvine pe Dumnezeu. Icoana este un mare ajutor, o
binefacere. Dar de ea trebuie să ne apropiem cu grijă.
Aşa cum te apropii de părintele tău. Te apropii de tatăl
tău mirosind a ţigări sau alcool? Murdărit de neglijenţa
trupească sau vopsit cu exagerări cosmetice? Trebuie să
fim curaţi, decenţi şi delicaţi. Sărutând sfinţii pe mână
sau picior, dar nu pe faţă. Icoanele se cinstesc prin
atingerea cu buzele, nu cu mâna sau fruntea. Nu mai
spun de portofel, lenjerie, chei, buletin sau orice alt
obiect. Întâlnirea cu sfântul din icoană e o bucurie, o
sărbătoare. Oferi şi primeşti dragoste. Să facem în aşa
fel încât să rămână o sărbătoare, fără să cerem, fără să
zgâriem, fără să murdărim. Doar să ne lăsăm
îmbrăţişaţi să ne apropiem buzele de Sfânta Fereastră
către Cer, aşa cum este icoana.
Icoana trebuie să stea şi în casele noastre. Pentru cei
care au răsăritul acoperit cu geamuri, nu vă faceţi griji!
Le puteţi pune, şi e recomandat să o faceţi, pe orice
perete.
Mă încearcă şi un sentiment de bucurie la finalul acestui
articol. Rareori ai un răspuns concret la ce spui sau
scrii. De data aceasta vom vedea împreună finalitatea
practică a articolului.

PELERIN ÎN GEORGIA
pr. paroh Mihai Gojgar
De câte ori nu aţi fost frustraţi că mulţi oameni de peste hotare nu ştiu nimic
despre România, nu şi-au propus sau nu vor să vină în ţara noastră? Prejudecăţile ne
împiedică să facem paşi în locuri necunoscute, ignorând posibilitatea de a descoperi
frumuseţi nebănuite. Un pământ care este ţinta prejudecăţilor şi ignoranţei, Georgia
rămâne ascunsă pentru prea mulţi. Basilica Travel, Agenţia de Pelerinaj a Patriarhiei
Române, a deschis drumul spre această ţară, oferind românilor posibilitatea de a
cunoaşte locul de origine al Sfântului Antim Ivireanul. Timp de opt zile, am călătorit
alături de pelerinii români, conduşi de un preot ortodox român, beneficiind de
explicaţiile unui preot profesor universitar georgian cu studii în România şi ale unui
ghid experimentat. Georgia, Gruzia sau, în antichitate, Iviria este o ţară de care ne
desparte doar Marea Neagră. Cei 70.000 de km pătraţi au ca vecini Rusia,
Azerbaidjan, Armenia şi Turcia, precum şi o ieşire de 310 km la Marea Neagră.
Gruzinii trăiesc şi drama fărâmiţării teritoriului, deoarece trei regiuni, Abkhazia,
Osetia de Sud şi Adjaria sunt autonome sau independente, fără ca acest statut să fie
recunoscut de comunitatea internaţională. Din cei 4,5 milioane de locuitori, un sfert
locuiesc în capitală, Tbilisi. Deviza înscrisă pe stema ţării Puterea este în unitate
reflectă fidel modul în care frumosul popor gruzin a rezistat în timp în faţa greutăţilor
de tot felul. Georgia are un climat mediteranean, cu un relief predominant muntos, datorită Munţilor Caucazul
mare şi Caucazul mic. Printre ei, venind din Turcia şi trecând spre Marea Caspică, curge Râul Mtkvari, sau
Kura.
Arhitectura naturală şi nenumăratele monumente încărcate de istorie
au făcut din Georgia cea mai căutată destinaţie turistică din Caucaz în
vremea Uniunii Sovietice, din care Gruzia a făcut parte până în 1991. Am
aterizat la Tbilisi, în limba veche georgiană „locul cald”, datorită
numeroaselor izvoare de apă sulfuroase din zonă. La sfârşit am
descoperit că adjectivul se potriveşte foarte bine şi oamenilor de aici.
Deşi este singurul oraş gruzin cu metrou, e păcat să nu te bucuri la pas
de amabilitatea locuitorilor şi de securitatea asigurată în orice colţ din
oraş. De altfel, tot oraşul este impregnat de sacralitate, de memorii
sfinte. Am aflat încă din prima seară de ce simbolul Georgiei este
strugurele. Ospitalitatea, bucuria şi vinul sunt doar câteva motive care
susţin afirmaţia de mai sus. Primul pahar este închinat păcii în lume,
zicându-se „Slavă lui Dumnezeu şi pace în lume”.
Încă o dată, într-o singură frază se arată fiinţa georgianului: dorinţa de
pace şi libertate spre slava şi iubirea Domnului. O altă observaţie ce se
va repeta în bisericile gruzine este prezenţa unor haine la intrare, care
să acopere eventuala neadaptare la sfinţenia locului. Dumnezeu a
rânduit să fim pelerini în cea mai propice perioadă, septembrieoctombrie, timpul culesului de struguri. Ospitalitatea, amabilitatea şi
producţia generoasă de vin fac însă din orice lună un timp potrivit. Sunt
526 de soiuri de vin, o bucătărie diversificată, dar nu vei vedea exces la
ei. Este o îmbinare armonioasă a ospitalităţii şi preţuirii darurilor oferite
de Dumnezeu, fără să se arunce mâncare. Sunt extrem de puţini atei,
cei mai mulţi oameni sunt evlavioşi.
Am fost bucuros că vin în faţa unui preot necunoscut să ceară binecuvântare, pe stradă. Lucru frumos într-o
ţară tradiţională, unde pământul patriei, limba şi creştinismul sunt cele mai importante lucruri. Tinerii sunt
foarte apropiaţi de Biserică şi prestează munci voluntare în acţiuni social-filantropice şi în înfrumuseţarea
lăcaşurilor. O tradiţie e şi căsătoria timpurie: în general, se căsătoresc pe la 20-25 de ani, iar până acum câţiva
ani vârsta potrivită era sub 20. Cel mai important dar de nuntă este cartea lui Shota Rustaveli, Viteazul în piele
de tigru, epopeea poporului georgian, pe care o recomand. Nu e doar o carte, e totul pentru georgieni. Folosesc
zilnic din ea proverbe, zicători. Un popor brutalizat în perioada comunistă, un popor care l-a dat pe Stalin.
Am fost la Gori, la Muzeul său memorial. Încă sunt nostalgici care se închină
în faţa lui şi îi sărută picioarele. Acum, statul sprijină Biserica foarte mult.
Inclusiv prin crearea unei Agenţii pentru probleme religioase, menită să
stopeze prozelitismul, mai ales al Martorilor lui Iehova (extrem de agresivi, în
special în mediul rural, unde oamenii sunt în mari nevoi materiale). Sunt
foarte multe de spus. Cele de mai sus sunt doar prime amintiri venite din
privirea unor suveniruri georgiene. Filmul pe care TRINITAS TV îl va produce
va spune mai multe. Veţi găsi acest film la pangarul Bisericii Sfântul Dumitru.
Georgia este o ţară minunată cu oameni frumoşi, evlavioşi, ospitalieri. A fost
o bucurie să cunosc locul de unde a venit Sfântul Antim şi mi-ar plăcea să
aud că şi dumneavostră veţi fi fost acolo.

HRAMUL ISTORIC AL
BISERICII SF. DUMITRUPOȘTĂ

Cuvinte înţelepte

SFÂNTUL MARE
MUCENIC DIMITRIE,
IZVORÂTORUL DE MIR
Programul sărbătorii:
Sâmbătă, 25 octombrie, ora 18.00 – Vecernia, Litia şi procesiune cu
sfintele moaşte;
Duminică, 26 octombrie, ora 8.00 – Utrenia, Sf. Liturghie şi
Parastasul pentru ctitori.
Cei ce doresc să sprijine organizarea evenimentului, sunt invitaţi
să lase donaţia lor la pangar, la persoana care vinde lumânări. De
asemenea, puteți participa la pregătirea unor pachete alimentare
pentru persoanele defavorizate din parohie.
Vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm cu drag!

”Fă bine celui ce te
nedreptățește și ți-L vei face
prieten pe Dumnezeu.”
(Sfântul Antonie cel Mare)

Epoca brâncovenească
„surâsul vioi şi optimist al neamului nostru”
Filip Scarlat
Brâncoveanu, un nume atât de des întâlnit anul acesta, la 300
de ani de la jertfa sa, dar despre care ştim atât de puţine lucruri.
Un prim exemplu ar fi că el este domnitorul cu cea mai stăruitoare
activitate epistolară, aproximativ 283 de scrisori fac parte din
corespondenţa sa externă. Alt exemplu veţi găsi spre finalul
articolului. Moştenind de la moşii şi strămoşii lui o avere funciară
foarte însemnată, ocupând ani îndelungaţi o poziţie politică cu totul
deosebită, fie ca mare dregător, fie, cu atât mai mult, ca voievod,
Constantin Brâncoveanu a izbutit să păstreze nu doar Țara
Românească, ci întreaga noastră naţiune, ca trup politic, ca suflet
românesc, aşa cum preciza Nicolae Iorga. Poate de aceea în
prefaţa la Mineiul pe septembrie din anul 1698, Teodosie
Veştemeanu, mitropolitul ţării, făcea o paralelă între calităţile
domnului român şi cele ale împăratului bizantin Constantin cel
Mare: “căutând dar atotînduratul Dumnezeu cu ochi blând spre
noi, pe alt Constantin acum a ridicat şi la nume şi la faptă cu
acela.... foarte ales paznic celor de Dumnezeu date dogme, ca cum
nu numai ale politicii chiverniseşti, ci şi ale bisericii cu bună orânduială împodobeşti, ridicând şi înălţând nu
piramide şi chipuri, ca cei de demult spre niciun folos, ci ca un al doilea Zorovavel, foarte mari din tămălie
mănăstiri.” Într-un paraclis al bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Braşovului se păstrează o pictură
necunoscută de foartă multă lume, descoperită în timpul lucrărilor de restaurare. În Paraclisul acesta,
construit în anul 1755, a fost înmormântată domniţa Ancuţa, fiica domnitorului, moartă în anul 1730. Ea a
fost mutată, ulterior, la Mănăstirea Hurezi, dar deasupra pietrei tombale este pictat domnitorul alături de
Mântuitorul Hristos. Ineditul acestei picturi constă în faptul că domnitorul este pictat cu aureolă, ceea ce ar
sublinia recunoaşterea sfinţeniei domnitorului, la scurtă vreme după martiriul său. Conţinutul modelului
brâncovenesc a fost legat de timp, aşa cum se întâmplă cu toate modelele, dar el a supravieţuit prin partea
cea mai nobilă a oricărui model, prin formele artistice şi a conturat un stil. Ceea ce menţine acest stil în
adâncul conştiinţei româneşti, este fără îndoială, sacrificiul marelui voievod care a dat perenitate operei sale.
Prin toate formele ei, epoca brâncovenească, va rămâne, aşa cum frumos o numea G.M.Cantacuzino,
arhitectul care a restaurat Palatul Mogoşoaia, singura operă de destindere, în care un surâs vioi şi optimist a
luminat faţa trudită a neamului nostru.

Paraclis Şcheii Braşovului

14 octombrie
Sf. Cuv. Parascheva
(Parascheva)

18 octombrie

19 octombrie

23 octombrie

26 octombrie

Sf. Ap. și Ev. Luca,
Sf. Mc. Marin cel Bătrân
(Luca, Marin)

Sf. Cleopatra
(Cleopatra)

Sf. Ap. Iacob, ruda
Domnului
(Iacob)

Sf. Mare Mc. Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir
(Dimitrie)

Serile Catehetice

Program catehetic în următoarea perioadă:

În fiecare luni, de la ora 19.00, la Biserica Sfântul DumitruPoştă au loc Serile Catehetice.

13 octombrie – Icoanele. Cinstire. Modele. Stiluri
20 octombrie – Doliul şi depresia după deces
27 octombrie – Film documentar – Viaţa Sfântului
Cuvios Dimitrie cel Nou
3 noiembrie – Este bogăţia un păcat?
10 noiembrie – Furtul. Feluri, consecinţe, conştientizare
17 noiembrie – Curajul de a interveni. O actualizare a
pildei samarineanului milostiv
24 noiembrie – Inteligenţă şi credinţă.
Modelul Sf. Ecaterina
8 decembrie – Secularizarea tradiţiilor religioase
15 decembrie – Sărbătoarea Crăciunului

Temele sunt diverse, de la cumpătare la pocăinţă, de la
simbolurile creştine la minunile din viaţa de zi cu zi, toate
spre a ne aduce mai aproape de credinţă şi de Dumnezeu
şi a răspunde la întrebări pe care în viaţa de zi cu zi nu
avem cui să le punem.
Contribuţia anuală a credincioşilor Parohiei Sf. Dumitru-Poştă
este de 100 de lei. Persoanele cu dificultăţi materiale sunt
scutite. Această contribuţie anuală este folosită în special pentru
plata utilităţilor.

Biserica Sf. Dumitru –
Poştă
Str. Franceză Nr.1 Sector 3,
Bucureşti
0727 394 631
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.
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