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Cuvântul Săptămânii
Lecţia Sinodului I Ecumenic
pr. paroh Mihai Gojgar
Duminica a VII-a după Paşti este un moment de
cinstire a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, cei
care au formulat primele şapte articole din Crezul
ortodox. Aceste articole mărturisesc deofiinţimea,
dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, Cel întrupat,
răstignit, mort, înviat şi înălţat “pentru noi şi pentru a
noastră mântuire”. Desfăşurat în 325, la Niceea (azi,
Iznik, în nord-vestul Turciei), evenimentul a aşezat în
scris credinţa Bisericii, o singură voce, unitară şi
pacificatoare. Organizarea măreţei şi ineditei întâlniri
a revenit Sfântului Împărat Constantin cel Mare.
Iubind Biserica şi dorind liniştea ei şi a Imperiului
Roman, a făcut tot ce se putea pentru buna rânduială.
Printre participanţii la Sinod s-a numărat o serie de
episcopi care erau recunoscuţi, la acea dată, pentru
viaţa lor sfântă şi pentru prigoanele la care fuseseră
supuşi de către romani în perioadele persecuţiilor.
Istoricul Teodoret relatează că mulţi dintre ei purtau
în înseşi trupurile lor mărturiile acestor acte de
martiriu: „Iacob, episcop al Antiohiei de Mygdonia,
care este numit Nissibis de către sirieni şi asirieni,
înviase morţii şi-i adusese la viaţă şi făcuse multe alte
minuni...Pavel al Neo-Cezareei era privat de folosinţa
ambelor mâini prin aplicarea unui fier înroşit în foc ce
a făcut ca nervii ce dau mişcare muşchilor să se
contracte şi să moară..Unii aveau scos ochiul cel
drept, alţii îşi pierduseră braţul drept, printre aceştia
numărându-se Pafnutie din Egipt. Pe scurt, sinodul
arăta ca o adunare a unei armate de martiri”. La data
rânduită
sinodului
spre
lămurirea
subiectelor
controversei, s-au adunat toţi cei ce urmau să
hotărască într-o sală aflată chiar în inima palatului. În
sală – care părea că le depăşeşte pe celelalte ca
mărime – fusese aşezat în ordine, de o parte şi de
cealaltă, un mare număr de scaune. Pătrunzând
înăuntru, cei chemaţi s-au aşezat fiecare pe locul său.
Şi după ce, cu fastul cuvenit – au şezut cu toţii în
aşteptarea Împăratului (care trebuia să apară dintr-o
clipă în alta), s-a aşternut, stăpână, tăcerea.” Eusebiu
de Cezareea relatează că „În final, au apărut din suita
împăratului mai întâi unul, pe urmă altul, apoi şi un al
treilea bărbat. Pe urmă au început să se înşire şi alţii,
nu însă aparţinând oastei sau obişnuiţilor soldaţi din
gardă, ci numai dintre cei ce-i erau prieteni apropiaţi.
La un semn, vestind apropierea lui Constantin, s-a
ridicat întreaga adunare. Atunci a intrat şi împăratul,
pătrunzând până chiar în mijlocul lor, aidoma unui

înger trimis de Dumnezeu din cer. [...] După ce,
păşind mai departe, a ajuns în mijlocul rândului din
faţă, Constantin s-a oprit în dreptul unui scăunel
făcut din aur, care-l aştepta, dar pe care n-a primit să
şadă, mai înainte ca episcopii să-l fi poftit să ia loc.
La fel cu toţi cei din alai”. Constantin Noica spune:
“Cultura europeană se naşte în spaţiul bizantin, în
anul 325, odată cu Sinodul de la Niceea”. Europa îşi
părăseşte treptat, dar sigur, crezurile sale. Iubirea de
Dumnezeu şi de semeni sunt schimonosite şi
batjocorite, lăsând loc absolutizării egoismului,
femeilor cu barbă, libertinismului şi ateismului. Dacă
te uitai în sala sinodală de la 325 vedeai altceva:
dragoste jertfelnică pentru Biserică, relativizarea
propriilor dorinţe, martiri demni, rânduială şi evlavie.
Şi, în afară de formularea primei părţi a Crezului,
rămâne şi gestul acesta plin de respect, smerenie şi
tact: Împăratul vremelnic al lumii greco-romane,
stăpânul celui mai întins teritoriu, Constantin,
aşteaptă în picioare în faţa câtorva sute de bătrâni
neputincioşi cu trupul, dar cu inimi de diamant. Ce
lecţie pentru noi! Şi cred că toţi avem câte ceva de
învăţat.

Duminică la iarbă verde
Constance Penverne
Când ai de gând să mergi la picnic e bine să te
pregăteşti dinainte. Să iei cu tine pătură, să alcătuieşti
bufetul rece şi băuturile răcoritoare, să storci lămâile şi
să pui sticla cu limonadă la rece de cu seară, aşa cum a
făcut părintele diacon Bogdan Bădiţă etc. Eu şi
prietenele mele am aflat în ultimul moment despre
ieşirea la iarbă verde a grupului de la Biserica Sfântul
Dumitru Poştă şi, cum cele mai plăcute momente din
viaţă sunt cele care vin pe neaşteptate, ne-am alăturat
fără ezitare. Ziua se anunţa călduroasă încă de
dimineaţă, tocmai bună ca să te retragi la umbră,
undeva pe malul lacului. Cernica era destinaţia aleasă şi
la începutul după-amiezii am ajuns în mica pădure
transformată în ultimii ani de un întreprinzător în parc
de distracţii pentru amatorii de tiroliene. Ultima dată
când fusesem aici, acum vreo douăzeci de ani, parcul
amenajat nu exista, era doar pădurea, iar impresia de
disconfort generat de condiţiile promiscue de igienă m-a
făcut să nu mai revin. Aerul era plin, ca şi atunci, de
fumul grătarelor, toate mesele şi băncile din lemn erau
ocupate. O parte dintre prietenii noştri ajunseseră
înainte, aşa că masa era deja întinsă. ”Dejunul pe iarbă”
se putea numi ceea ce vedeam, dar imaginea era
cuminte şi armonioasă, nicidecum ca în tabloul cu
acelaşi titlu de Eduard Manet care scandalizase
vizitatorii Salonului Independenţilor în 1864. Bucatele
au fost binecuvântate prin rugăciunea părintelui paroh şi
toată lumea a fost ospătată cu generozitate. Au urmat
jocurile de societate clasice şi consacrate: rummy, cărţi.
Amatorii de mişcare au ales racheta de badminton sau
plimbarea în căutare de îngheţată. Dialogul animat a
fost captivant şi plăcut. Alexandra, care de abia în
toamnă merge la şcoală în clasa pregătitoare, ştie să
scrie: se apropia sfioasă de fiecare ca să ne dea un
bileţel scris de ea cu numele noastre. Păsările ciripeau,
oamenii sporăvăiau vesel, copiii se jucau prin preajmă,
aerul vibra de căldură. Ţânţarii au fost singurii care neau deranjat. Între ”Serviţi o bucată de plăcintă,
doamnă! De care vreţi, cu dovleac sau cu brânză? Cine
a făcut-o? Poftiţi un pătrat de ciocolată cu cremă de
mentă! E prea mult, ne răsfăţaţi! Cine mai vrea
limonadă? Eu, vă rog, mulţumesc!” şi un comentariu
despre alegerile europarlamentare, nici n-am băgat de
seamă cum a trecut timpul. Am plecat cu sentimentul că
începem să ne cunoaştem, să ne descoperim, că ne vom
saluta de aici înainte şi ne vom întreba firesc ”ce mai
faceţi?” Cu cât vorbim mai mult unii cu alţii, cu atât
legăturile sunt mai puternice şi asta este ceea ce ne
dorim cu toţii, să simţim că facem parte dintr-o familie
creştină, de oameni cuminţi şi generoşi, că devenim
prieteni. Aştept data viitoare.

Rugăciune pentru
pogorârea Sfântului Duh
Duhule Sfânt, Dumnezeule Viu, Veşnic, Atotfăcător şi Iubitor de oameni, vino şi nu ne lăsa pe noi păcătoşii să
cădem în prăpastia păcatelor, ci scapă-ne de tot ce ne îndepărtează de Tine! Vino, Duhule Sfânt, şi întăreşte-ne
credinţa, smereşte-ne şi cu răbdare îndreaptă-ne pe calea cea bună a învăţăturii Sfintei Evanghelii, propăvăduită de
Domnul Iisus Hristos! Te rugăm, vino, fă-ţi lăcaş sfânt în inimile noastre şi înmulţeşte în ele iubirea sfântă pentru
Tine! Vino, Doamne, binecuvintează puterea cea bună din noi şi acoperă-ne cu Harul Tău, ca înţelepţindu-ne să
lucrăm cele bune în tot restul vieţii! Vino, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi, ca înarmaţi cu Puterea Ta Sfântă
şi cu minunata Învăţătură Cerească să mergem pe calea mântuirii, înfăptuind în toate Voia Ta! Vino Doamne, în
inimile noastre, că Te iubim, Te slăvim, Te preacinstim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!

POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
diac. Bogdan Bădiță
La zece zile după marele praznic al Înălţării
Domnului, respectiv la 50 de zile de la Învierea Sa,
prăznuim Rusaliile, adică Pogorârea Duhului Sfânt,
cunoscută şi sub denumirea de Cincizecime. În
primele secole praznicul Cincizecimii se sărbătorea
odată cu Înălţarea Domnului. Cele două sărbători sau separat în jurul anului 400. Dacă prin lucrarea
Duhului Sfânt, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, tot
prin lucrarea Duhului Sfânt ni se împărtăşeşte viaţa
în Hristos. Astăzi este ziua de naştere a Bisericii lui
Hristos. Este începutul unei alte vieţi, o viaţă în
Duhul Sfânt care nu mai este pândită de moarte, ci
biruieşte moartea. Acum vedem că destinaţia ultimă
a omului nu mai este moartea, groapa, ci viaţa
veşnică în noul Adam, Iisus Hristos. Biserica,
constituie astfel prin aceasta o extindere a vieţii lui
Hristos în noi. La evenimentul Pogorârii Sfântului
Duh, Apostolii erau toţi prezenţi şi primesc Sfântul
Duh în inimile şi sufletele lor, devenind acum toţi
icoane ale lui Hristos, Domnul. Astfel Duhul rămâne
în ei şi cu ei. Duhul Sfânt nu aduce un alt adevăr, ci Îl
aduce pe Hristos în noi. De aici avem, prin invocarea
Duhului Sfânt la hirotonie, succesiunea harului de la
Apostoli la toţi diaconii, preoţii şi episcopii zilelor
noastre, prin ei dăinuind până la sfârşitul veacurilor.
A treia Persoană a Preasfintei Treimi este arhitectul
din interior al Bisericii, Sfântul Duh, Cel ce sfinţeşte
în noi toate cele trupeşti şi sufleteşti. Duhul a întărit
Apostolii şi i-a înţelepţit. De aceea Apostolii au scris
Noul Testament prin inspiraţia Duhului, primind şi
darul de a vorbi în diferite limbi. Ei trebuiau să
propovăduiască învăţătura Domnului pe întreg
pământul şi fiecare, după Cincizecime, merge într-o

anumită parte a lumii pentru a învăţa, hirotoni şi
împărtăşi cuvântul şi lucrarea Fiului lui Dumnezeu în
lume. Ca o consecinţă a luminii pline de dar şi
înţelepciune a Duhului, la Cincizecime, Sfântul
Apostol Petru ţine o cuvântare, atât de profundă şi
impresionantă, încât în urma acesteia primesc
botezul peste 3000 de oameni. Faptul că într-un gând
şi o credinţă masa aceasta de persoane mărturisesc şi
hotărăsc să Îi urmeze Mântuitorului, nu este decât
lucrarea Duhului Sfânt. Şi pentru că azi este ziua de
naştere a Bisericii Creştine, vă îndemn să meditaţi la
puterea sfinţitoare a lui Dumnezeu care se revarsă
pentru jertfa Domnului Hristos, prin harul Duhului
Sfânt în Biserică. Numai prin lucrarea Bisericii harul
se pogoară în inimile noastre pline de patimi şi scoate
de acolo păcatul. Doar aşa putem fi cu adevărat liberi
şi putem trăi din ce în ce mai intens prin Sfânta
Euharistie viaţa curată şi sfântă în Hristos.

Moşii de vară
pr. Marius Curelea
În sâmbăta dinaintea duminicii Rusaliilor, numită
"sâmbăta Rusaliilor", "sâmbăta dinaintea duminicii
pogorârii Sfântului Duh " ori "Moşii de vară", are loc
pomenirea generală a celor adormiţi întru Domnul.
"Moşii" sunt consideraţi a fi strămoşii, antemergătorii
noştri pe pământ, părinţii sau rudele noastre
apropiate care s-au săvârşit întru dreaptă credinţă.
Biserica ne învaţă că viaţa omului nu se sfârşeşte
odată cu moartea trupului. De aceea, creştinii nu-şi
uită morţii după îngroparea lor, ci se roagă pentru ei,
pomenirile şi rugăciunile, pentru cei adormiţi, fiind o
dovadă a dragostei de aproapele, fiindcă toţi suntem
pecetluiţi în Hristos, iar harul face începutul mântuirii.
Moşii de vară, ţinuţi în sâmbăta Rusaliilor, reprezintă
unul dintre cele mai importante momente ale cultului
celor adormiţi întru Domnul. În tradiţia populară
moşii fac parte dintre moşii arhaici, ei fiind văzuţi
drept nouă uncheşi bătrâni vestiţi, graţie bunătăţii şi
minunilor făptuite de ei. În trecut, se credea că
sufletele morţilor, după ce au părăsit mormintele în
Joia Mare şi au zburat slobode timp de 50 de zile, se
întorc la locurile de veci în sâmbăta Rusaliilor. Pentru
ca această reîntoarcere să se desfăşoare fără
incidente, oamenii săvârşeau rituri de înduplecare a
spiritelor morţilor cum ar fi împodobirea gospodăriilor
şi mormintelor cu ramuri de tei, pomeni fastuoase,
practici păstrate în satele bucovinene până astăzi. Cu
prilejul Moşilor de Vară, oamenii dau de pomană căni,

oale, străchini de lut sau vase de lemn ornate cu flori
ori cireşe şi umplute cu apă, lapte ori vin, dar şi
mâncare gătită (caldă), împreună cu pâine, colaci şi
lumânări aprinse. Vasele cu apă, vin şi lapte sunt
elemente simbolice, prin care oamenii se asigură că
cei morţi vor avea ce bea pe lumea cealaltă. Obiceiul
de a împărţi vase din lut are, se pare, drept scop
reamintirea faptului că toţi oamenii sunt făcuţi din
pământ, în pământ găsindu-şi sălaş după moarte. În
vremurile de demult, în vase sau cofe se turna apa
de la un izvor sau o fântână, lăsându-se apoi în acel
loc câte un ban, ca o formă de plată pentru apă,
astfel încât pomana să fie primită. În unele zone, a
doua zi după Moşii de vară, adică în Duminica
Rusaliilor, se dau de pomană porţii de orez cu lapte,
aceste bucate nefiind aşternute în farfurii, ci pe
frunze de tei. Se zice că morţii care nu au fost
pomeniţi revin în morminte cu o frunză de tei în gură,
aceste împărţiri de orez şi colărezi fiind destinaţi
acelor "moşi" care nu au primit nimic. Moşii de vară
reprezintă un moment de vie şi profundă comuniune
cu cei răposaţi, pentru că adevăraţii creştini simt
nevoia legăturii cu fraţii lor prin rugăciune, prin
pomeniri şi prin slujbe speciale, şi au obligaţia
firească să-i pomenească pe cei adormiţi. De aceea,
această zi trebuie respectată şi cultivată, pentru că
astfel putem întreţine viu cultul morţilor şi legătura
cu pământul sfânt al ţării care acoperă osemintele lor.

Prăznuirea Sfântului Iuda
Tadeul
Pe 19 iunie se face prăznuirea Sfântului Iuda
Tadeul. Sunt mulţi cei care se roagă la
Sfântul Iuda şi spun zilnic rugăciunea sa.
Miercuri, 18 iunie, de la ora 18, vom săvâr şi
Vecernia, iar joi, de la ora 8, Utrenia şi
Sfânta Liturghie. E un prilej sa ne întâlnim
toţi, cei care ştim cât de mult ne ajută.

Pe pagina de facebook editată de biserica noastră, găsiţi permanent articole şi anunţuri
de actualitate.
Vă rugăm să ne urmăriţi pe: htpps://www.facebook.com/RevistaDimitrios.
htpps://www.facebook.com/RevistaDimitrios
Mulţumim!ttps:

Mulţumim tuturor celor care au sprijinit şi sprijină activitatea Bisericii Sfântul DumitruPoştă, aducându-şi aportul

la întreţinerea şi înfrumuseţarea lăcaşului de cult,

organizarea şi susţinerea activităţilor social-filantropice în cadrul parohiei, cât şi la
menţinerea unei atmosfere de comuniune şi prietenie.
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.

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.

2 iunie- Sfinţii români ; cap. 9 de la
Ioan
9 iunie- Proscomidia- istoric,
simbolistică, exemplificare ; cap. 10 de
la Ioan
16 iunie- Sf. Liturghie – istoric,
simbolistică; cap. 11 de la Ioan

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
într-un 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 8.00 - Utrenia şi Sf. Liturghie
Luni

18.00 – Program de spovedanie
19.00 – Seară Catehetică

Miercuri 18.00 – Sfânta taină a Maslului
Str. Franceză Nr.1
Sector 3, Bucureşti
0727 394 631

Vineri

18.00 – Acatist

Sâmbătă 10.00 - Parastas

