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Cuvântul Săptămânii
Despre începuturi
pr. paroh Mihai Gojgar
Pe lângă duminicile celor trei perioade ale anului
bisericesc (Penticostar, Octoih, Triod), există şi şase
duminici, de dinaintea şi de după unele mari praznice
(Înălţarea Sfintei Cruci, Naşterea Domnului şi Botezul
Domnului), care intensifică sau întreţin sentimentul
bucuriei duhovniceşti ale momentelor mai-sus
menţionate. Aşa este duminica aceasta, una care ne
pregăteşte pentru întâmpinarea zilei Sfintei Cruci. De
fapt, dacă stăm bine să ne gândim, cele şase duminici
speciale, toate plasate în perioada Octoihului,
încadrează trei evenimente diferite din istoria
mântuirii, momente de început ale unor lucrări
dumnezeieşti ale Fiului: 25 decembrie, începutul
mântuirii noastre; 6 ianuarie, primirea Botezului de la
Sfântul Prooroc Ioan şi începutul propovăduirii
Mântuitorului Iisus Hristos; 14 septembrie, care aduce
aminte de biruinţa asupra morţii şi de Cel ce a biruit
păcatul prin patima Sa de bunăvoie, de naşterea în
chip nevăzut a Bisericii. Noi ne oprim doar asupra
sărbătorii din 14 septembrie, prilej cu care, fără doar
şi poate, ne ducem cu gândul la Răstignirea
Mântuitorului Iisus Hristos. Desigur, din punct de
vedere istoric, în ziua de 14 septembrie s-au petrecut
două episoade care justifică cinstirea Sfintei Cruci la
mijlocul lui răpciune: înălţarea solemnă, în văzul
tuturor a lemnului Sfintei Cruci sfinţită de Sângele
Domnului, de către episcopul Macarie al Ierusalimului
(în anul 335) şi readucerea Sfintei Cruci de la perşi, în
anul 629, în timpul împăratului bizantin Heraclius,
care a depus-o în Biserica Sfântului Mormânt din
Ierusalim, după ce patriarhul Zaharia a înălţat-o în
văzul tuturor la 14 septembrie 630. Pericopa
scripturistică citită în această duminică (Ioan III, 1317), foarte scurtă, prezintă în numai cinci versete una
dintre prefigurările Crucii în Vechiul Testament, dar şi

justificarea jertfei celei sângeroase a Domnului:
iubirea desăvârşită a lui Dumnezeu pentru omenire.
Textul este extras dintr-o convorbire a Mântuitorului
cu Nicodim, unul dintre membrii Sinedriului (forul
conducător al poporului evreu), înţelept care căuta cu
sinceritate Împărăţia lui Dumnezeu şi Îl recunoştea
pe Iisus ca Om al Lui. Pentru înţelegerea
profunzimilor atinse în această discuţie, se
recomandă cititrea întregului dialog (Ioan III, 1-21),
precum şi a textului de la Numeri (cap. XXI), unde ni
se prezintă episodul înălţării şarpelui în pustie de
către Moise. Cert este că această duminică ne poartă
cu mintea la sacrificiul izvorât din dragoste,
inexplicabil şi inacceptabil pentru unii, pe care Fiul lui
Dumnezeu l-a făcut pe Golgota. Dar toată opera de
mântuire a lumii este una explicabilă şi justă dacă se
pleacă de la o logică firească, în care Dumnezeu este
Părintele ceresc al întregii creaturi. „Căci Dumnezeu
aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut
L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică” (v. 16). Şi cum putem să scăpăm de
pieire, ba, mai mult, să dobândim viaţa de veci? Prin
credinţă, „ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţă veşnică” (v. 15). Aşadar, pe scurt, în ton cu
evanghelia acestei duminici, orice început trebuie să
fie cu credinţă. Ceea ce trebuie să extragem din
aceste prime sărbători ale noului an bisericesc, este
exemplul Fecioarei Maria care s-a încredinţat deplin
în mâinile Făcătorului ei, exemplul Sfinţilor şi
drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana care au sperat cu
tărie în ajutorul de sus şi pilda fără de pereche a
Domnului, Care din credincioşie faţă de Tatăl a venit
în lume. Pentru toate cele spuse mai sus, se cuvine
să oferim credinţa noastră, puţină cum este, şi să
nădăjduim în Domnul. Acesta ar fi cel mai bun
început pentru noi.
Mă întreba cineva săptămâna aceasta, „de ce nu ne
ajută şi pe noi cineva, un sponsor, un om generos, să
restaurăm biserica”? I-am spus că toate se întâmplă
la vremea lor. Dar, în nici un caz, nu trebuie să ne
dorim să fugim de Cruce. Ci să privim cu încredere
spre ea. Spre Cel răstignit pe ea.
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Înălţării Sfintei Cruci, casele

parohiei Sfântul Dumitru vor fi binecuvântate. Vizita
preotului se va desfăşura sâmbătă, 14 septembrie, după
Sfânta Liturghie, între orele 13.00 - 20.00. Anunţul va fi pus
şi la uşa de intrare în imobilul dumneavoastră. Sperăm
să ne revedem cu bine!

Licitaţie pictură murală
pr. paroh Mihai Gojgar
Duminică, 1 septembrie, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului parohial al Bisericii Sfântul Dumitru-Poştă, Paraclis
Universitar. Motivul principal al întâlnirii l-a constituit alegerea pictorului restaurator al veşmântului mural al
bisericii parohiale. Au fost trei oferte, în plic, din partea unor pictori atestaţi şi recunoscuţi la nivelul
Patriarhiei Române. Alegerea nu a fost deloc uşoară. Câştigător a fost ales domnul Cătălin Palamariu.
Experienţa, dificultatea lucrărilor realizate până acum, precum şi preţul, au fost argumentele domnului
Palamariu. Din portofoliul său, amintim doar câteva restaurări, notate toate cu „foarte bine”: Catedrala
Patriarhală, Paraclisul Patriarhal “Sf. Gheorghe”, Schitul Darvari. Monumente de mare importanţă naţională.
La fel ca biserica noastră, de altfel. De aceea, ne afirmăm speranţa într-o colaborare fructuoasă şi o
restaurare de excepţie, de care să ne bucurăm cu toţii.
Lucrările vor începe după încheierea procesului de consolidare, pentru ca nu cumva vibraţiile şi alţi factori
mecanici să afecteze delicata muncă de curăţare a picturii murale. Sperăm ca acest lucru să se întâmple cât
mai repede.

Înălțarea Sfintei Cruci – zi DE POST PENTRU TOţI CREŞTINII
diac. Bogdan Bădiţă
Înălţarea Sfintei Cruci este prăznuită în fiecare an pe
14 septembrie. Este cea mai veche sărbătoare
închinată cinstirii lemnului sfânt, zi în care ne
amintim de două evenimente importante din istoria
mântuirii. Primul mare eveniment a fost aflarea
Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul. Sfânta
Împărăteasă Elena a poruncit
căutarea Sfintei Cruci şi fiindcă au fost găsite trei
cruci pe Golgota, neştiind care este Sfânta Cruce, au
fost atinse pe rând de o femeie moartă. Când Sfânta
Cruce a atins trupul femeii, aceasta a înviat. Atunci
toţi au văzut puterea tămăduitoare a Sfintei Cruci.
Al doilea eveniment important a fost înălţarea
solemnă a Sfintei Cruci în faţa poporului, de către
patriarhul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14
septembrie din anul 335. Atunci patriarhul a
poruncit ca Sfânta Cruce să fie ridicată pe un loc
înalt, de unde să poată fi văzută de întreg poporul.
Ştim că praznicul Înălţării Sfintei Cruci este serbat
cu post şi rugăciune pentru că ne aduce aminte de
pătimirile şi moartea Mântuitorului Iisus Hristos.
Fiindcă în lume s-a săvârşit o mare fărădelege, sau
cea mai mare fărădelege, adică răstignirea
Domnului, noi postim gândindu-ne la nenumăratele
chinuri suferite de Mântuitorul. Este post deoarece

ne gândim cu tristeţe la nedreptatea făcută
Mântuitorului, la judecata Sa, la pătimirile şi
batjocurile la care a fost supus şi mai ales la acea
moarte cumplită pe cruce. Pe Sfânta Cruce a
pătimit Fiul lui Dumnezeu şi prin aceasta ea s-a
transformat dintr-un obiect de tortură, în armă de
biruinţă asupra diavolului
şi a tot ceea ce este rău. Pe cruce era Mântuitorul
pătimind, în iad urla satana văitându-se şi simţind
puterea Sfintei Cruci. Mântuia Domnul, răstigninduse întreaga omenire şi răstignind păcatul, iar
diavolul se chinuia în agonia sa, văzând iadul golit
de sufletele înviate de Mântuitorul. Deşi, prin cruce,
Fiul lui Dumnezeu a biruit păcatul şi moartea, când
prăznuim ziua Sfintei Cruci trebuie să postim
gândindu-ne la pătimirile Mântuitorului. Dumnezeu
a purtat crucea până pe Golgota şi a fost răstignit
pe ea. La fel, fiecare dintre noi, în viaţă are de dus
crucea sa. Şi nu este alta potrivită fiecăruia, decât
cea dată de Domnul. Aceasta este crucea mea,
trebuie să o duc pe aceasta şi nu alta. Să ne ducem
în viaţă crucea cu demnitate şi smerenie, asemeni
Mântuitorului şi să răstignim pe ea păcatul postind
şi rugându-ne, mai ales pe 14 septembrie ziua
Înălţării Sfintei Cruci.

Crucea – tipuri, forme şi semnificaţii
Teodora Poptean
Crucea este simbolul fundamental al creştinismului. El trimite cu gândul la Pătimirile, moartea şi învierea
Mântuitorului Iisus Hristos. Identificată dintru început ca fiind „semnul Fiului Omului“ (Matei XXIV, 30),
Sfânta Cruce arată calea urmării lui Hristos (imitatio Christi). Toţi martirii au ochii aţintiţi asupra lui Iisus,
Care „a suferit crucea“, mărturisind că nu există experienţă a Împărăţiei lui Dumnezeu, fără cruce. Pentru
Sfântul Ignatie Teoforul, Biserica îşi are rădăcina în lemnul crucii, creştinii fiind ramurile ei. Sfântul Maxim
Mărturisitorul spunea că toate creaturile, prin însăşi finalitatea existenţei lor, „se cer după Cruce“. In pietatea
ortodoxă, venerarea Sfintei Cruci este nedespărţită de lauda Învierii: „Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi
Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim“. Cinstirea Sfintei Cruci a căpătat o pondere deosebită mai ales după
ce Împărăteasa Elena, mama Împăratului Constantin cel Mare a descoperit la Ierusalim, lemnul crucii de pe
Golgota (la anul 326). Constantin însuşi adoptase deja crucea ca emblemă pentru steagurile şi monezile sale
în anul 312, când îl înfruntase pe rivalul său, Maxenţiu, iar semnul crucii i se arătase pe cer, ca promisiune de
biruinţă (In hoc signo vinces, „Întru acest semn vei învinge“). El a ridicat în inima Romei o cruce impunătoare
(prototipul troiţelor de mai târziu). Sinodul al şaptelea ecumenic (Niceea, 787) a stabilit definitiv că modul de
cinstire a sfintei cruci este asemenea cu cinstirea Sfintelor Icoane, ea reprezentând semnul distinctiv şi plin
de putere al credinţei şi evlaviei creştine. Bisericile creştine tradiţionale sunt construite în formă de cruce şi
poartă crucea în vârf, ca semn distinctiv şi sfinţitor. Semnul crucii se regăseşte şi în stemele multor ţări.
Credincioşii obişnuiesc să poarte crucea la gât, iar mormintele creştine sunt marcate cu o cruce. Canonul
prevede ca orice fel de cruce să fie sfinţită, înainte de a i se da o destinaţie. Se cunosc circa 400 de forme de
cruci, dintre care, cele mai răspândite sunt:
Crucea Tau, în forma de T (litera greacă
Tau), forma cea mai veche, cu origini in
Orientul păgân.

Crucea celtică (înscrisă
simbolizând soarele).

Crucea latină / catolică, cu patru braţe
inegale (stâlpul vertical mai lung).

Crucea Sfântului Andrei (în forma de X).

Crucea greacă / ortodoxă, cu patru braţe
egale.
Crucea egipteană / coptă, întâlnită adesea
în reprezentări cu zei egipteni, care ţin în
mână această cruce, sau pe sarcofagele şi
pereţii mormintelor lor.
În afară de tipurile menţionate mai sus, se mai
bucură de răspândire:
Crucea slavă / rusească (cu şase braţe
laterale, cele de la bază fiind înclinate)/.

într-un

cerc,

Crucea papală (cu şase braţe, cele din
mijloc fiind mai lungi).

Crucifixul, crucea mobilă, de obicei
manuală, pe care e înfăţişat Iisus
răstignit şi care a apărut cam
prin secolul 10, cunoscând şi
varianta Crucifixului complex
(unde Iisus este reprezentat alături
de îngeri, de Sfânta Născătoare de
Dumnezeu şi de Sfântul Apostol
Ioan).

Rugăciunea Sfintei Cruci
Să învieze Dumnezeu, şi să se risipească vrăjmaşii Lui, şi să fugă de la faţa Lui
cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul, cum se topeşte ceara de faţa
focului, aşa să piară demonii de la faţa celor ce-L iubesc pe Dumnezeu şi se
însemnează cu semnul Crucii, zicând:
Bucură-te, preacinstită şi de viaţă făcătoare Crucea Domnului, care goneşti
demonii cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, Care S-a pogorât la iad, şi a călcat puterea diavolului, şi te-a
dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre izgonirea a tot vrăjmaşul.
O, preacinstită şi de viaţă făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi mie cu Sfânta
Fecioară Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi Sfinţii, în veci. Amin.

Donaţii sau contracte de sponsorizare în procesul restaurării
pr. paroh Mihai Gojgar
Biserica Sfântul Dumitru este în proces de restaurare majoră. Mă adresez
dumneavoastră, ca unor prieteni ai acestui lăcaş. Cheltuielile depăşesc
posibilităţile noastre materiale. Proiectanţii, diriginţii, utilităţile, în afară de
costurile propriu-zise ale restaurării, sunt de 1500 euro lunar. Enorm,
pentru o parohie mică şi foarte puţin susţinută material. De aceea, dacă
aveţi posibilitatea unor donaţii sau încheierii unor contracte de sponsorizare
care să fie scăzute din impozitele dumneavoastră, ne-am bucura să ne
sprijiniţi. Orice sumă este folositoare. Toate sumele vor fi înregistrate, se
vor oferi chitanţă şi contract semnat. Numele firmei sau donatorului vor fi
promovate pe toate căile de comunicare ale parohiei (site, ziar, avizier).
Dar, mai important, vă vom fi recunoscători.
Cu
speranţa
că
aţi
înţeles demersul nostru, cu siguranţa prieteniei dumneavoastră, aştept
să daţi un semn pozitiv acestei solicitări. Contractul de sponsorizare şi
alte informatii necesare din punct de vedere al legislaţiei în vigoare, pot fi
obţinute la biserică sau scriind la adresa de email: mihaigojgar@yahoo.com

Programul serilor catehetice septembrie - decembrie 2013
9 septembrie: DESPRE PATIMI - CAP. 5 DE LA LUCA
16 septembrie: ASCULTAREA, TĂRIA ȘI RĂBDAREA - CAP. 6
DE LA LUCA
23 septembrie: COMUNICAREA CU DUMNEZEU - CAP. 7 DE
LA LUCA
30 septembrie : CUM SĂ NE RUGĂM ? - CAP. 8 DE LA LUCA
7 octombrie: CUM ÎI PREȚUIM PE SFINȚI ? - CAP. 9 DE LA
LUCA

14 octombrie: DISCERNĂMÂNTUL - Sf.Cuv. Parascheva –
CAP. 10 DE LA LUCA
21 octombrie: DESPRE VIAȚA LITURGICĂ - Sf. Dimitrie
Izvorâtorul de Mir - CAP. 11 LUCA
28 octombrie: CUM ÎL SLĂVIM PE DUMNEZEU ? - CAP. 12
DE LA LUCA
4 noiembrie: LĂCOMIA - CAP. 13 DE LA LUCA
11 noiembrie: DESFRÂNAREA - CAP. 14 DE LA LUCA
18 noiembrie: IUBIREA DE ARGINŢI, ZGÂRCENIA ȘI
EGOISMUL - CAP. 15 LUCA

Redacţia:

25 noiembrie: ÎNTRISTAREA - CAP. 17 DE LA LUCA
9 decembrie: TRÂNDĂVIA - CAP. 18 DE LA LUCA

Coordonator: Pr. Mihai Gojgar
Redactor-şef: Teodora Poptean
Tehnoredactare: Emanuel Tudor

16 decembrie:
decembrie NAȘTEREA DOMNULUI - CAP. 19 DE LA
LUCA

Vă invităm să urmăriţi activitatea
Bisericii Sf. Dumitru – Poştă pe site-ul:
Ne-am bucura să ne trimiteţi păreri, idei şi răspunsuri, accesând paginile:
Predici / Oameni / Ce-i de făcut / Cum poţi ajuta

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.

De asemenea, pe site veţi putea găsi toate numerele din
“Dimitrios” în variantă digitală, rezumatele serilor
catehetice şi multe altele.
Vă aşteptăm cu nerăbdare!

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 întrun 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

Program liturgic
Duminică 8.30 – Utrenia şi Sf. Liturghie
Luni

18.00 – Program de spovedanie
19.00 – Seară Catehetică

Miercuri 18.00 – Sfânta taină a Maslului
Vineri

Str. Franceză Nr.1
Sector 3, Bucureşti
0727 394 631

18.00 – Acatist

Sâmbătă 10.00 - Parastas

