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Câtă credință avem?
pr. paroh Mihai Gojgar

Slujbele ocazionale, în special cele funebre, desfășurate
în afara spațiului în care slujesc zi de zi, îmi oferă prilejul de
a mă afla în mașină cu persoane pe care nu le cunosc, sau
nu le cunosc foarte bine. Se întâmplă ca drumul până la
cimitir să fie pigmentat cu informații despre consumul de
motorină al mașinii, despre agricultură și politică, dar mai
apar și conversații cărora le pot face față prin specificul
misiunii mele. "Eu cred, părinte, dar mai am și eu...deh..ca
toți oamenii... îndoielile mele". Așa mi-a spus domnul de la
volan, într-o caniculară sâmbătă de anul acesta. "Știți ce
cred eu? Că, de fapt, nu credem. Că dacă am avea credință
cât un grăunte de muștar, multe lucruri ar deveni nu
posibile, ci realități". A fost o intervenție nespecifică mie,
dar am simțit că interlocutorul poate să suporte și o
declarație crudă și tranșantă precum aceasta; de prea multe
ori spunem fraze căldicele, care să nu supere, să nu jeneze,
să nu afecteze. În condițiile în care nu știm ce reacție ar
putea avea celălalt, găsesc că așa se cuvine, să îl ferim de
furie, deznădejde sau întristare. Dar dacă simțim că ochii
care ne privesc pot primi adevăruri neambalate, nu ar fi
deloc rău să îndrăznim să ne spunem părerile.
Așadar, omul acesta s-a văzut în ipostaza în care se
punea problema existenței credinței sale.
I-am spus că nu e singur, că împărtășim aceleași dileme.
Cum ar putea fi altfel? Nu avem majoritatea dintre noi
îndoieli? Și cred că de aici vin și o mare parte din problemele noastre.
În episodul evanghelic din duminica a IX-a după Rusalii,
Umblarea pe mare și potolirea furtunii (Matei XIV, 22-34),
Mântuitorul Hristos Își face apariția în mod cu totul
surprinzător la mare distanță de țărm, pășind pe valuri. Era
aproximativ ora trei dimineața. Ucenicii sunt îngroziți, nu
doar din cauza valurilor, ci și a acestei năluci care le spune
să îndrăznească, să nu se teamă (v. 27). Petru vrea să se
convingă și îi cere lui Iisus, dacă e într-adevar El, să-l facă să
meargă pe mare. Mântuitorul îl cheamă spre El, apostolul

începe să meargă, entuziasmat de întâlnirea cu Fiul lui
Dumnezeu, în circumstanțe supranaturale. Îmi imaginez
săritura lui din barcă, zâmbetul plin de încredere, primii
pași făcuți peste apa tulbure... Da! Aceasta era credința! Îmi
imaginez, însă, și clipele următoare. Pentru că "văzând
vântul", a început să se scufunde. Vântul se vede? Nu, se
simte, se conștientizează; Petru a realizat că nu e firesc ce
se întâmplă, că logica lucrurilor spune că el trebuie să se
înece, că nu are cum să meargă pe apă. Și s-a afundat.
Hristos îi întinde mâna și îl ridică. O mână care îl salvează
din moartea fizică, dar și din slăbiciunea credinței. "Puțin
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?" (v. 31).
Credința tare înseamnă mers pe apă, îndoiala înseamnă
scufundare. Credința e un dar, mersul pe apă este un gest
plin de iubire oferit de Dumnezeu și cerut cu insistență de
noi. Vreau să vin la tine! Este strigătul lui Petru, dar trebuie
să fie și al fiecăruia dintre noi. Doar așa putem pluti, doar
așa putem scăpa din înecul provocat de enormele și
imposibilele calcule ale concretului "atât de logic" în care
trăim. Iar când El se suie în corabia noastră, vânturile și
valurile se liniștesc. Asta ne dorim, nu?

Sfântul
de la
Neamţ
Sfântul Ioan
Ioan Iacob
Iacob de
la Neamţ
diac. Bogdan Bădiţă
Pe 5 august Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, ale
cărui moaște au fost găsite în peștera Sfânta Ana din pustiul Hozeva și care se
păstrează în biserica mănăstirii Sf. Gheorghe Hozevitul din apropiere de Ierihon.
Sfântul Ioan Iacob intră în Mănăstirea Neamț și face ascultare la bolniță și ca
bibliotecar, ajungând în scurt timp la o viață duhovnicească înaltă. Râvnind către
viața în pustie și către Țara Sfântă, el pleacă la Ierusalim, merge și sărută Sfânta
Cruce, se închină la Mormântul Domnului și intră în Mănăstirea Sfântul Sava din
pustiul Iordanului. De aici, în vara anului 1953, Sfântul Ioan se retrage într-o
peșteră numită Chilia Sfintei Ana, unde, după tradiție, ea se ruga lui Dumnezeu
să îi aducă un prunc. Timp de 7 ani, în timpul zilei, ieșea în gura peșterii unde
scria poezii și traducea pagini patristice din limba greacă. Mânca o dată în zi
pesmeți, măsline și bea puțină apă. Noaptea dormea foarte puțin pe o scândură și
avea drept pernă o piatră.
La vârsta de 47 de ani, în anul 1960, își dă sufletul în mâinile lui Hristos. În
1980 trupul său este găsit neputrezit, din el ieșind o mireasmă frumos
mirositoare. În 1992 Biserica Ortodoxă Română îl trece în rândul Sfinților,
prăznuindu-l pe 5 august, data trecerii sale la cele veșnice. Este cinstit în
România, Grecia, Cipru și în Țara Sfântă.
Dacă nu se duce mintea

Și de nu se odihnește

Iar când nu ne dăm silința

Sus la ceruri sau la moarte, Mila păcii întru noi,

Spre cunoașterea de sine,

Prea usor se rătăceşte

Vom găsi mereu pricina

Cântărim mai totdeauna

La vorbirile deșarte.

De gâlceavă și război.

Numai faptele străine.

Versuri scrise de
Sfântul Ioan Iacob

Sfântul
Sfântul Cuvios
Cuvios Nicanor,
Nicanor, vindecătorul
vindecătorul copiilor
copiilor
pr. paroh Mihai Gojgar
Icoana Sfântului Cuvios Nicanor arată oricărui credincios preocuparea
sfântului pentru copii, în special pentru cei bolnavi. În partea de sus a icoanei
scrie "Sfântul Cuvios Nicanor, Vindecătorul copiilor". Cineva m-a întrebat: "dar
cum, toţi copiii sunt bolnavi?"
Desigur, cine poate să creadă că are o sănătate perfectă? Această chestiune
ține de un ideal imposibil de atins. Deci, da, Sfântul Nicanor ajută în bolile
tuturor copiilor, chiar dacă acum sunt latente. Copiii noștri sunt din ce în ce mai
bolnavi, cu fiecare generație care se naște. A cere ajutorul acestui sfânt mi se pare
un lucru care ține de acceptarea acestei realități și de conștientizarea nevoii
ajutorului divin. De aceea, vă așteptăm să ne închinăm împreună Sfântului
Nicanor joi, 6 august, de la ora 18, la Vecernie, și vineri, 7 august, de la ora 8, la
Sf. Liturghie.
Vă așteptăm cu drag, împreună cu toți copiii și nepoții dumneavoastră.

PROGRAM
PROGRAM LITURGIC
LITURGIC 33 –– 16
16 AUGUST
AUGUST
03.08 - 18.00 - Program de spovedanie;
04.08 - 6.00 - Sf. Liturghie;
05.08 - 18.00 - Vecernie și Maslu;
06.08 (Schimbarea la Față, dezlegare la pește) - 8.00 - Utrenia și
Sf. Liturghie;
- 18.00 - Vecernie;
07.08 (Sf. Cuvios Nicanor) - 8.00 - Utrenia și Sf. Liturghie;
18.00 - Acatistul Sf. Dimitrie;
08.08 - Parastase (dacă sunt anunțate din timp);

09.08 - 8.00 - Utrenia și Sf. Liturghie;
10.08 - 18.00 - Program de spovedanie;
11.08 - 6.00 - Sf. Liturghie;
12.08 - 18.00 - Maslu;
14.08 - 18.00 - Prohodul Maicii Domnului;
15.08 (Adormirea Maicii Domnului) - 8.00 - Utrenia și
Sf. Liturghie;
16.08 - 8.00 - Utrenia și Sf. Liturghie.

99 AUGUST
AUGUST 1601
1601 -- ASASINAREA
ASASINAREA MIŞELEASCĂ
MIŞELEASCĂ AA UNUI
UNUI MARE
MARE EROU
EROU NAţIONAL
NAţIONAL

Anton Dorneanu

realizator – Radio Antena Satelor

La 3 aprilie 1601, Mihai părăsea Praga spre Viena şi apoi spre
Casovia. Acolo îl întâlneşte pe Basta cel care, din ordinul împăratului, ar
fi urmat să îl asiste în bătălia împotriva lui Sigismund. Pentru Mihai
Viteazul nu mai exista însă cale de târguială. Ştia probabil că aceasta ar
fi fost unica sa şansă să recapete ceea ce pierduse atât de uşor. Şi astfel,
la 3 august 1601, în apropierea satului Guruslău, Mihai dădea ultima sa
bătălie. Cu tunuri care băteau greşit şi cu o armată mai dornică să se
retragă din calea temuţilor mercenari ai românului decât să lupte,
Sigismund scăpa cu o fugă ruşinoasă. Din Țara Românească veneau
veşti bune. Aflând că domnul lor vine cu oaste mare din Ardeal, fraţii
Buzeşti strânseseră o armată şi izgoniseră pe Simion Movilă de pe
tronul Ţării Româneşti, conform documentelor ce s-au păstrat. Aceştia
îi trimiseseră solie lui Mihai că îl aşteptau cu braţele deschise pe tron.
La Turda, el alege să se despartă de armată, grăbit fiind să ajungă mai
degrabă la Făgăraş, acolo unde îl aştepta soţia sa, doamna Stanca. Giorgio Basta ştia, însă, că imperialilor le-ar fi convenit
mai degrabă un control direct asupra Ardealului decât unul mijlocit printr-o personalitate covârşitoare aşa cum era cea a
lui Mihai. În consecinţă, el ia decizia de a scăpa de fostul său aliat, ale cărui realizări pe plan militar îi răscoliseră destul
orgoliul, şi trimite în secret un detaşament de 300 de cavaleri germani şi valoni, condus de ofiţerii Jacques Beauri şi
Mortague, pentru a "aresta sau a ucide" pe Mihai. Soarta domnului fusese hotărâtă printr-o mişelească trădare. Intrând în
cortul său, Beauri îi strigă atunci lui Mihai: "Dă-te prins!". Domnitorul nu a rostit decât un singur cuvânt: "Ba!", şi a încercat să îşi apuce sabia pentru a lupta chiar şi de unul
singur cu atacatorii săi. Era, însă, prea târziu. Un glonţ
pornit din muscheta unui soldat valon îl ţintuieşte pe
loc. Imediat, un mercenar îi străpunge pieptul cu suliţa,
în timp ce mulţimea ucigaşilor se repede asupra sa cu
halebardele. Urmează un spectacol îngrozitor. Viteazul
este hăcuit şi batjocorit prin praful din faţa cortului său.
Trupul său gol este aruncat iar capul, după ce îi este
tăiat, este lăsat pradă câinilor şi corbilor ce ar fi trecut
pe acolo. Capul său este luat de unul dintre căpitanii
domnitorului și înmormântat de Radu Buzescu la
Mănăstirea Dealu, lângă Târgovişte. Pe lespedea sa de
piatră de la Mănăstirea Dealu stă scris: ”Aici zace
cinstitul şi răposatul capu al creştinului Mihail, Marele
Voievod, ce a fost domn al Ţării Româneşti şi Ardealului
Locul de înhumare a capului Voievodului Mihai Viteazul
şi Moldova”.
de la Mănăstirea Dealu

DUMINICĂ...
DUMINICĂ... DE
DE ISTORIE
ISTORIE

Iuliana Lazăr
„Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil
care nu-și cunoaște părinții”. Nu Nicolae Iorga ne-a
îndemnat să facem o vizită la Muzeul Național de Istorie
a României, dar nu putem ocoli adevărul acestei
afirmații și nici clădirea instituției culturale, aflată la
câțiva pași de Biserica "Sfântul Dumitru" Poștă.
Din dorința de a ști mai mult și de a învăța mai
mult, cu sprijinul doamnei Valerica Pașita, (căreia îi
mulțumim și pe această cale), duminică 19 iulie, imediat
după Sfânta Liturghie, un grup de tineri de toate
vârstele, însoțiți de Părintele Mihai Gojgar, am plecat în
(re)cunoaștere. Vizita noastră a început în holul central

(continuare pe ultima pagină)

al muzeului, acolo unde am călătorit în timp vreo 6000 de ani. Departe,
și totuși aproape, undeva prin județul Călărași. Mai exact, așezarea
preistorică de la Sultana-Malu Roșu, unul dintre cele mai cunoscute
situri din România. Am aflat, așadar, cum era organizată atunci o
comunitate și care era modul de viață al oamenilor. Pentru cei care nu
au reușit să ajungă, mai aveți timp să vizitați expoziția „Radiografia unei
lumi dispărute” până la sfârșitul anului. Nu am ratat ocazia de a vizita și
Sala Tezaurului. Ghidul nostru ne-a prezentat aici peste 3000 de piese
deosebite, unele unicat, realizate din metale şi pietre preţioase
aparţinând unor civilizaţii care au existat, de-a lungul timpului, pe
teritoriul actual al ţării noastre sau ilustrând evenimente şi activitatea
unor personalităţi istorice din vremurile trecute. Ultimul obiectiv a fost
Columna lui Traian, din lapidarium. De fapt, o copie la scară naturală a
bazei celebrului monument antic din Roma, construit din ordinul împăratului Traian în urmă cu mai bine de 1900 de ani. Cu siguranță, cu toții ne-am reamintit de orele de istorie din școală și de
informațiile dobândite atunci. Și, de ce nu, ne-am imaginat purtând podoabele, armurile si coifurile văzute sau folosind obiecte
care astăzi ar părea cel puțin ciudate pentru omul modern.
Frumusețea și intimitatea slujbei, o predică bogată la Duminica a VII-a după Rusalii, vizita la Muzeul Național de Istorie
a României și timp petrecut alături de oameni calzi. Rămâne ca fiecare să decidă cu ce a plecat mai câștigat. Sperăm să repetăm
curând acțiunea!

Istoricul
Sf. Dumitru
a)
Istoricul Bisericii
Bisericii Sf.
Dumitru –– Poştă
Poştă (partea
III-a)
(partea IIISilviu – Constantin Nedelcu
doctorand în biblioteconomie, psalt - Biserica Sf. Dumitru
Istoricul Acad. Ioan C. Filitti în lucrarea sa, intitulată Biserica Sf.
Dumitru din Bucureşti (str. Carol), pe care a publicat-o în anul 1932 a afirmat
că „cea dintâi menţiune ce avem despre Biserica Sf. Dumitru din Bucureşti,
este de la 1655 când, într-un proces dintre Episcopia Buzăului şi Radu
Dudescu, aici se face jurământul pentru stabilirea adevărului” (p. 3).
Mai întâi de toate trebuie menţionat faptul că, aşa cum am arătat şi
în partea a II-a a istoricului Bisericii Sf. Dumitru – Poştă pe care l-am
publicat în nr. 79 al revistei Dimitrios, biserica datează înainte de anul
1590, locaş zidit iniţial de mama domnitorului Mihnea Turcitul, doamna
Ecaterina. Începând cu anul 1627 Biserica Sf. Dumitru apare în documentele vremii ca biserica unde se făceau jurămintele
pentru stabilirea adevărului, numită şi Biserica de jurământ. Am amintit toate aceste lucruri deoarece trebuie spus faptul că
nu punem la îndoială acribia istoricului Ioan C. Filitti în documentarea sa ştiinţifică, însă din cauza slăbiciunii firii omeneşti
se pot strecura şi erori, precum aceea menţionată mai sus. În orice caz după anul 1655 este cunoscut faptul că biserica a fost
pusă sub patronajul boierului muntean Badea Bălăceanu.
Cine a fost Badea Bălăceanu zis Uşurelu (sec. XVII? - 1687) ?
Acesta a fost un boier ce făcea parte din familia „de Balaci” şi a fost tatăl lui Constantin Aga Bălăceanul, care s-a
căsătorit cu Maria, fiica domnitorului Şerban Cantacuzino al Ţării Româneşti. Ascensiunea sa politică a cunoscut mai multe
etape şi anume: postelnic (1653), vătaf de aprozi (1654-1657), vătaf (1661-1663), mare postelnic (1664), mare agă (1665), mare
sluger (1666), mare serdar (1667-1668), mare vornic (1678-1687). Acesta primise, pe lângă toate dregătoriile sale, şi titlul
Contoş adică conte al „Sacrului Imperiu Roman al Naţiunii Germane”, în Magazinu Istoriku pentru Dacia, tomu I, Bucureşti,
1875, pp. 376-377 (foto alăturat). Badea Bălăceanu Vel Dvornic (Mare Vornic n. n.), aşa cum a rămas consemnat în
documentele vremii, a avut una dintre cele mai longevive cariere politice în vremea sa. Pe lângă politică, acesta s-a ocupat şi
cu ctitorirea de biserici dintre care şi Biserica Sf. Dumitru de Jurământ din Bucureşti, care se afla lângă casele sale. Despre
biserica de lemn vom reveni cu informaţii în numărul următor.
Biserica Sf. Dumitru – Poştă
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