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O dilemă cotidiană: O dilemă cotidiană: eueu sau ceilalţi? sau ceilalţi?
pr. paroh Mihai Gojgar

https://www.facebook.com/RevistaDimitrios

   Arghir a primit cu ocazia aniversării firmei unde 
lucrează un bonus special. Nu se aştepta la aceşti 
bani, dar, evident, a fost încântat. Îşi programase un 
city-break la Istanbul, îşi luase biletele de avion, era 
mulţumit. Însă, după această primă i-a venit un 
gând: de ce să nu-şi ia bilete la bussiness-class? De 
ce să nu se răsfeţe?
  Arghir, bonusul, Istanbulul, avionul sunt toate 
variabile într-o ecuaţie a nemulţumirii şi dorinţei de a 
avea mai mult, mai plăcut, mai satisfăcător. Efortul 
nostru trebuie să fie acela de a ne verifica dacă nu 
suntem aşa, chipuri diverse ale bogatului căruia i-a 
rodit din belşug ţarina şi despre care se relatează în 
pericopa evanghelică din Duminica a XXVI-a după 
Rusalii (Luca XII, 16-21). În avariţia lui, uimit de 
recolta avută (Ce voi face, că n-am unde să adun 
roadele mele? - v. 17), bogatul e dispus să-şi distrugă 
hambarele şi să facă altele mai încăpătoare (Voi strica 
jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge 
acolo tot grâul şi bunătăţile mele – v. 18). Nici gând 
de împărţire cu altul, de oferire a surplusului către 
altul în nevoie. El nu mai putea dialoga cu altcineva, 
decât cu sine: Suflete, ai multe bunătăţi strânse 
pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, 
veseleşte-te – v.19. Egoismul atinsese în el cotele 
extreme. Dar în peisajul lumii lui strâmte, se aude o 
voce fermă: Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această 
noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai 
pregătit ale cui vor fi? -v. 20.
    Ce s-a întâmplat cu bogatul? A murit lacom, singur, 
nesatisfăcut...sărac. Pentru că aşa se întâmplă cu cel 
ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în 
Dumnezeu – v. 21. Iadul este descris în teologia 
Sfinţilor Părinţi ca un loc strâmt şi, paradoxal, pustiu. 
   Sf. Ioan Damaschin spune că acel chin „nu e nimic 
altceva decât focul poftei nesatisfăcute (...) Dar acolo 
nu are loc săvârşirea reală a răului şi a păcatului. Căci 
nici nu mâncăm, nici nu bem, nici nu ne îmbrăcăm, 
nici nu ne căsătorim, nici nu adunăm averi, nici 
invidia nu ne satisface şi nici un fel de rău. Deci 
poftind şi neîmpărtăşindu-se de cele ale poftei, sunt 
arşi de pofte ca de foc". Părintele Dumitru Stăniloae 
spune că „Iadul e un dublu rău: voinţa de a săvârşi 
păcatul şi durerea neputinţei de a-l săvârşi”.
   Sf. Maxim Mărturisitorul, unul din cei mai mari 
teologi ai creştinătăţii, a descris în câteva pagini de 
mare plasticitate chinurile iadului: "Dacă nu am 
obişnuit ochii, urechile şi limba să privească, să audă, 
să grăiască după fire, ca rezultat vom avea întunericul 
şi tăcerea cea mai grea". 
   

   Dacă nu am dezvoltat comuniunea, vom avea 
tăcerea tuturor. „Dacă nu am căutat sensul adevărat al 
lucrurilor şi persoanelor, vom avea minciuna şi 
absurdul; vom avea "viermele urii" pe care l-am 
cultivat. Dacă ne-am legat viaţa de lucrurile 
trecătoare, aceasta îşi va pierde consistenţa împreună 
cu cele ce au trecut ca fumul. Dacă nu am stins focul 
poftelor cu înfrânarea, vom arde în el, neavând cu ce 
să-l potolim” (Pr. Dumitru Stăniloae).  
      Deci ne putem pregăti viitorul de aici. Uitându-ne 
şi la asprimea vieţii celor suferinzi, nu doar la alifiile 
care ne catifelează pielea. Gustând şi frugalitatea 
postului, nu doar greutatea îmbuibării. Amintindu-ne 
de tristeţea celui bolnav, bătrân sau singur şi părăsind 
măcar câteva clipe planurile de vacanţă pentru 
următorii doi-trei ani.
     Şi din aceste motive, programul parohial al Bisericii 
Sf. Dumitru Poştă este centrat pe câteva principii 
fundamentale. Întâi de toate, cateheza, înţelegerea 
principiilor evanghelice, răspunsul la întrebarea ce 
trebuie să facem. De aceea, există şcoala de duminică, 
serile catehetice de luni şi cateheze după fiecare 
slujbă. Apoi, invitaţia de a face, nu doar de a şti. 
Acţiunile social-filantropice constante, ajutoarele 
pentru fraţii aflaţi în dificultăţi materiale, iar acum, în 
acest post, oferirea de mâncare caldă, în fiecare 
sâmbătă, celor fără adăpost din Bucureşti. Atât cât 
putem. Putem mai mult, dacă suntem mai mulţi. 
Fiecare firimitură de pâine înseamnă o apropiere mai 
mare de Dumnezeu şi o fugă de singurătatea iadului. 
Fiecare bol de supă înseamnă depărtare de gheţurile 
răutăţii veşnice şi o aşezare în sânul lui Avraam.
    Dilema eu-ceilalţi ne stă zilnic în faţă. Arghir a ales 
bussiness class. E firesc ca locul din iad să fie tot de 
bussiness: un frig îngrozitor, pe măsura inimii, o 
singurătate terifiantă şi eternă, pofta de a avea mai 
mult, mai luxos şi realitatea lipsirii de tot şi toate. Iar 
firesc înseamnă prelungirea a ceea ce facem în lume 
aceasta: dăm iubire, primim pe Dumnezeu. Dăm 
indiferenţă, ne golim cu totul.



Reprezentarea Sfântului Apostol Andrei în iconografieReprezentarea Sfântului Apostol Andrei în iconografie

Filip Scarlat

Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat dintre cei doisprezece 
Apostoli a fost proclamat în anul 1997 Ocrotitorul României. Ziua 
prăznuirii sale a devenit sărbătoare naţională bisericească, ca urmare a 
hotărârii Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001.

Prima caracteristică care frapează la acest Apostol este numele 
său, care nu este de origine iudaică. Grecescul Ανδρεας (Andreas), este 
explicat prin substantivul andreia, "bărbăţie, curaj". În Evanghelia 
Sfântului Ioan găsim un alt detaliu important: la început, Apostolul 
Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, iar acest fapt 
demonstrează că era un om care căuta, care voia să cunoască cât mai 
precis cuvântul lui Dumnezeu.

Reprezentarea Celui întâi chemat în iconografia ortodoxă este 
foarte interesantă. Dionisie din Furna, un important iconograf ortodox 
grec al secolului al XVIII-lea, ne prezintă modul în care trebuia înfăţişat 
Apostolul. Conform Erminiei sale, Sfântul Apostol Andrei este pictat ca 
”un bătrân, cu părul cârlionţat, cu barba despărţită în două părţi, ţinând 
în mână o cruce şi o hârtie înfăşurată”. Pentru icoana prăznuirii, din ziua 
de 30 noiembrie, el trebuie înfăţişat “fiind răstignit cu capul în jos, pe o 
cruce rezemată pe un braţ”. 

      Alte reprezentări, de care aminteşte Erminia, subliniau rolul important pe care îl avusese Apostolul 
Galilean: în icoanele zugrăvind pe Sfântul Ioan Botezătorul mărturisind despre Hristos, Înaintemergătorul îi 
arăta pe Sfinţii Apostoli Ioan şi Andrei, iar în a doua scenă era reprezentat Cel dintâi chemat aducându-l 
înaintea Mântuitorului pe fratele său, Petru; în potolirea furtunii pe mare, Apostolul era cel care ţinea cârma 
corabiei; în icoana înmulţirii pâinilor era reprezentat împreună cu Sfântul Apostol Filip în preajma 
Mântuitorului; în icoana Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este zugrăvit împreună cu Evanghelistul 
Ioan îngropând trupul Înaintemergătorului; în icoana Judecăţii de Apoi, din pridvorul bisericii este reprezentat 
în ceata Apostolilor îmbrăcaţi în haine albe şi stând pe tronuri de o parte şi de alta lui Hristos. El ţine în mână 
o hârtie pe care scrie: „Luaţi aminte la voi înşivă şi la toată turma”.

      Sfântul Apostol Andrei ne îndeamnă să-L urmăm pe Iisus cu promptitudine, să vorbim despre El cu 
entuziasm celor pe care îi întâlnim şi mai ales să cultivăm împreună cu El o relaţie familiară, fiind deplini 
conştienţi că doar întru El noi putem găsi sensul ultim al vieţii noastre.

              ZIUA NAţIONALĂ A ROMÂNIEIZIUA NAţIONALĂ A ROMÂNIEI

Anton Dorneanu
      La 1 decembrie se aniversează Ziua Naţională a României. 
În istoria ţării noastre, pentru  prima dată, Ziua Naţională a fost 
10 mai, întrucât în 1866 la această dată, Regele Carol depune 
jurământul în faţa Adunării Reprezentative a Principatelor 
Române Unite. Tot la 10 mai 1877, el a proclamat în faţa 
parlamentului independenţa de stat a României. După abdicarea 
forţată a ultimului rege al României, Mihai I, pe 30 decembrie 
1947, conducerea comunistă a proclamat Republica Populară 
Română, iar 23 august a fost declarată zi naţională, având ca 
semnificaţie  ruperea alianţei cu Germania fascistă. Imediat 
după Revoluţia anticomunistă din 1989 au existat  mai multe 
propuneri pentru o zi naţională, fie 22 decembrie (ziua căderii 
comunismului), fie 10 mai.
       Parlamentul a ales ca zi naţională, 1 decembrie, cu trimitere la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi 
Maramureşului cu România din 1918. În 1990, prima serbare a fost în Capitala  Marii Uniri- Alba Iulia. De 
altfel, Adunarea Generală a românilor transilvăneni a avut loc la Alba Iulia tocmai în amintirea intrării 
triumfătoare a marelui voievod, la 1 noiembrie 1599, după lupta de la Şelimbăr. Şi tot la Alba Iulia şi-a stabilit 
capitala Ţărilor Române, Mihai Viteazul. Un  reputat istoric, Florin Constantiniu, este de părere că „Marea 
Unire din 1918 este pagina cea mai frumoasă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea 
unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid, este fapta istorică a 
întregii naţiuni române. O necesitate istorică-naţiunea trebuie să trăiască într-un stat national s-a dovedit mai 
puternică decât orice guvern sau partid, i-a dat acea forţă uriaşă, ca peste toate adversităţile interne şi 
internaţionale, să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional”.



şşcoala de Duminică coala de Duminică 

Teodora Poptean

        Prima zi de şcoală duminicală la Biserica Sf. Dumitru- 
Poştă a reunit peste 25 de participanţi şi l-a avut la catedră 
pe pr. paroh dr. Mihai Gojgar. Cateheza cuprinde patru părţi: 
dezbaterea unei teme din trunchiul principalelor idei 
teologice; un subiect religios de actualitate; un subiect 
religios din lume; lectură biblică.  
        Seara de 16 noiembrie a început cu cea mai însemnată 
biografie, cea a lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Am aflat 
despre istoria cuvântului “biblie”, atributele, insuflarea şi 
necesitatea citirii ei.   
             
   

Proiectul social-filantropic: Hai să fim mai buni Proiectul social-filantropic: Hai să fim mai buni 
în Postul Crăciunului! în Postul Crăciunului! 

diac. Bogdan Bădiţă

    Sâmbătă, 15 noiembrie 2014, am mers împreună cu un grup de tineri, în Bucureşti, spre zona Giurgiului, 
cu supă caldă şi pachete cu hrană rece. Beneficiarii au fost câteva familii care trăiesc în corturi, în nişte 
condiţii greu de imaginat. Cele 20 de pachete şi 20 de caserole cu supă caldă, s-au terminat imediat. Am 
plecat cu mulţumirea că am făcut o faptă bună dar, cu gândul că putem face mai mult, miluind şi alţi oameni. 
Vă rog ca în acest post, să donaţi cât puteţi dumneavoastră pentru sprijinirea acestui proiect, la pangarul 
bisericii sau după fiecare Sfântă Liturghie. Sunt mulţi oameni care au nevoie de ajutor şi, în postul faptelor 
bune şi al milosteniei, vă îndemn să vă gândiţi şi la ei. Dumnezeu are grijă de cei sărmani, prin noi. Haideţi 
să îi ajutăm!  

Pregătiri pentru colinde la Pregătiri pentru colinde la 
Biserica Sfântul Dumitru- PoBiserica Sfântul Dumitru- Poşştătă

Monica Damian

    A început Postul Crăciunului, iar gândul ne duce la Sărbătoarea Naşterii 
Domnului care este vestită prin colind. Colindul revarsă pace şi bucurie 
duhovnicească atât celor care cântă, cât şi celor care ascultă, colindătorii 
asemănându-se cu îngerii care, potrivit Sfântului Evanghelist Luca, au cântat 
la naşterea Mântuitorului în Betleem: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi 
pe pământ pace, între oameni bunăvoire”. 
  Marţi, 11 noiembrie, la Biserica Sfântul Dumitru–Poştă am început 

repetiţiile pentru colinde sub îndrumarea prof. Ioan Leonard Prunoiu. 

    
     În fiecare săptămână  ne vom întâlni şi vompregăti un repertoriu de colinde tradiţionale româneşti pentru 
ca în preajma Crăciunului să vestim şi noi naşterea lui Hristos în spitale, cămine de bătrâni, familiile parohiei 
noastre. 
      Sunt aşteptaţi toţi cei ce vor să înveţe colinde, marţea, de la ora 18.
    

      Ca subiecte de actualitate au fost aduse în discuţie eliminarea religiei din şcoli şi rugăciunea pentru 
conducători. Lectura biblică a început cu Facerea lumii, felul în care Dumnezeu a creat lumea în 6 zile şi care 
reflectă că totul are o ordine raţională în viaţa noastră. 
      Cred că şi acest tip de instruire face parte din ordinea care ar trebui să guverneze existenţa noastră, 
înlocuind rutina unor obiceiuri pe care singuri suntem datori să le analizăm. Vă invit să încercaţi, venind 
duminica la ora 18 la Biserica Sf. Dumitru-Poştă. 



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.

Biserica Sf. Dumitru – 
Poştă 

Str. Franceză Nr.1 Sector 3, 
Bucureşti

0727 394 631

  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.         
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   În fiecare luni, de aproape cinci ani, la serile catehetice de la 
Biserica Sf. Dumitru Postă, 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 Dumnezeu şi a răspunde la 
întrebări pe care în viaţa de zi cu zi nu avem cui să le punem. Ora de 
începere s-a schimbat, aşa că vă aşteptăm lunea de la ora 18. 

Program  catehetic în următoarea perioadă:
     24 noiembrie – Inteligenţă şi credinţă. Modelul Sf. Ecaterina
       8 decembrie – Secularizarea tradiţiilor religioase
     15 decembrie – Sărbătoarea Crăciunului

Slujirea lui Dumnezeu  prin curăţenia în bisericăSlujirea lui Dumnezeu  prin curăţenia în biserică

Monica Damian

25 noiembrie
Sf. Mare Mc. Ecaterina

30 noiembrie
Sf. Apostol Andrei
cel Întâi chemat,

Ocrotitorul României

04 decembrie
Sf. Mare Mc. Varvara

06 decembrie
Sf. Ierarh Nicolae

Arhiepiscopul Mirelor Lichiei

26 noiembrie
Sf. Stelian Paflagonul

       De multe ori mi-am pus întrebarea: cum mă pot implica în activităţile Bisericii? Răspunsul, însă,  nu a 
întârziat să apară. Pe data de 20 februarie 2014 tinerii din Parohia Sf. Dumitru-Poştă erau invitaţi să dea o 
mână de ajutor la curăţenia din biserică. M-am bucurat enorm când am aflat, aşteptând cu nerăbdare 
terminarea programului de lucru pentru a merge la biserică. Deşi nu le cunoşteam pe membrele Comitetului 
Parohial, am fost  primită  cu multă  dragoste.  Bucuria pe care am simţit-o în cadrul activităţilor desfăşurate 
m-a motivat să vin în fiecare săptămână şi să dau o mână de ajutor. E o atmosferă pe care nu o poţi întâlni în 
alt loc, munca îmbinată cu rugăciunea,  unde însuşi Stăpânul şi Domnul nostru este de faţă cu noi 
întotdeauna. Iată ce spune Sfântul Serafim de Sarov : „Nu este mai mare ascultare ca ascultarea din biserică! 
Şi dacă n-ai face altceva decât să cureţi cu o cârpă duşumeaua din casa Domnului, asta se socoteşte în faţa 
lui Dumnezeu mai  presus de orice altă ascultare. Căci nu este o ascultare mai mare, ca cea făcută pentru 
biserică. Şi orice ai face într-însa şi când intri şi când lucrezi înăuntru şi când ieşi afară, totul trebuie să faci cu 
frică şi cu cutremur şi niciodată să nu-ţi înceteze rugăciunea cea din lăuntru şi să nu vorbeşti cu nimeni în 
biserică, afară numai de mare trebuinţă şi pentru nevoia bisericii şi atunci numai în şoaptă”.
    Unii consideră aceste activităţi ca fiind obositoare, mai ales după o zi solicitantă la serviciu. Însă, 
dimpotrivă, activităţile din biserică te fortifică trupeşte  şi sufleteşte, având în vedere că facem acest lucru 
pentru Dumnezeu. Fiind o muncă în echipă, înţelegerea şi respectul faţă de aproapele joacă un rol esenţial. 
      Pentru mine este o mare bucurie să particip la activitatea de curăţenie din cadrul Bisericii Sf. Dumitru – 
Poştă, ţinând cont că tot ceea ce fac este pentru familia noastră spirituală şi, nu în ultimul rând, pentru 
Hristos, Cel care ne-a creat.

    Parohia Sf. Dumitru Poştă, Paraclis Universitar, a 
deschis un nou ciclu de cateheze, Şcoala de duminică. 
Catehezele, lecţii de religie şi teologie, se adresează 
adulţilor. Studiu biblic, aspecte practice ale prezenţei în 
Biserică, filme creştine, dialoguri pe teme actuale şi 
multe altele vor fi în atenţia noastră în fiecare duminică 
între orele 18-20.
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