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Cuvântul Săptămânii
Spectacolul apelor
pr. paroh Mihai Gojgar
Lunii august i se spune, popular, Gustar şi e
caracterizată la români de căldură, concedii şi roade
agricole. Şi multă apă. Din păcate, nu doar în mările,
râurile, piscinele, ochiurile de baltă şi toate lacurile de
agrement posibile, ci şi în căminele, gospodăriile,
vieţile unor oameni năpăstuiţi. Vă aşez în faţa ochilor
minţii două situaţii, diametral opuse, una de pe
Litoralul Mării Negre, iar cealaltă mai dinspre inima
ţării. Privind întinderea apei, într-o zi cu valuri mari,
am observat, de la mal, câţiva înotători care se
aventuraseră dincolo de geamandură. Bănuiam că se
bucură de plăcerea plutirii, însă mi-a fost mai greu să
înţeleg de ce nu luau în considerare respectivele
restricţii de scăldat. Mai mult, am fost intrigat că
apelurile, de la un punct disperate, ale salvamarilor de
a se reveni în zona sigură erau ignorate complet.
Curajoşi? Fără doar şi poate, inconştienţi, nesăbuiţi,
nepăsători.
Sudul ţării a fost sever afectat de inundaţii.
Imaginile, din timpul sau de după viituri, te lasă fără
grai. Oameni sărăciţi chiar şi de sărăcia lor, animale
înecate,
bunuri
pierdute,
persoane
decedate,
disperare, deznădejde, neputinţă. Mai era ceva acolo.
Ipostaze care au revenit de-a lungul anilor pe ecranele
noastre: indivizi care stăteau cu mâinile în sân,
nedorind să se implice, nedorind să ajute, aşteptând
totul de la stat, de la autorităţi. Precauţi? Nu, reiau ce
am zis mai sus: inconştienţi, nesăbuiţi, nepăsători.
În duminica în care Hristos-Domnul umblă pe
mare şi potoleşte furtuna, a IX-a după Rusalii (Matei
XIV, 22-34), discutăm despre atitudini diferite legate
de primejdia apelor. Sfântul Apostol Petru, care, din
entuziasm şi bucuria vederii Domnului, se coboară din
corabie şi merge pe ape spre Iisus. Nefericitul care îşi
vede agoniseala luată de viitură, incapabil să
reacţioneze. Mult-prea-încrezătorul în propriile forţe
care nesocoteşte fluierul salvamarului, rămânând la o
distanţă periculoasă faţă de mal. Asemănările
continuă. Avem spectatori în toate situaţiile. Petru
este observat de ceilalţi unsprezece ucenici şi toţi
stau
în
micuţa
lor
ambarcaţiune,
aşteptând
deznodământul, admirând paşii lui supranaturali pe
valuri. În sudul României spectacolul este dezgustător.

Nu curiozitatea sau admiraţia stau la baza
neintervenţiei, ci nesimţirea, indiferenţa şi, poate,
un soi de sadism venit din golirea de Dumnezeu şi
din egoism. Pe malul mării, asistenţa e formată din
cei care stau la plajă, cei care s-au retras în zonele
de securitate şi salvamari. Este esenţial şi finalul
comparaţiei. Sfântul Apostol Petru a mers pe apă,
s-a îndoit şi a început să se scufunde. Hristos îl
apucă de mână, îl mustră şi îl salvează. Năpăstuiţii
se uită în gol, îşi fac semnul sfintei cruci, plâng şi
aşteaptă. Iresponsabilul urmaş al lui Weissmuller
înoată senzaţional, refuză invitaţia păzitorului de la
mal, îşi împlineşte nebunia şi iese după ce se
declară sătul de adrenalină.
Concluzii. Credinţa în Dumnezeu îţi dă puteri
incredibile, chiar să mergi pe apă. Îndoiala te face
să te scufunzi, dacă ochii tăi nu rămân aţintiţi spre
Hristos. Începi să te gândeşti logic, doar logic, şi
constaţi ce ar fi vieţuirea noastră fără mâna întinsă
a lui Dumnezeu: înec.
Dumnezeu poate avea şi chipul unui salvamar
sau al unui om de bine care ne sfătuieşte ceva
înţelept. Bine ar fi să ascultăm, să avem duhul
prevederii, al precauţiei. Să nu ne aventurăm
dincolo de limitele arătate şi recomandate de alţii.
Şi nu vorbesc doar de geamandură, ci poate şi de
un împrumut bancar peste puterile noastre, un
efort fizic nejustificat de antrenament ori alte
plonjări riscante întâlnite şi auzite pe lângă noi.
Din cele trei ipostaze arătate mai sus, una
singură nu are final. Pentru că vă invit să îl scriem
împreună. Sinistraţii, fraţii noştri care aşteaptă. Un
ajutor, o vorbă bună, o rugăciune. În urma
inundaţiilor, Patriarhia Română şi Televiziunea
Română au iniţiat campania umanitară Solidari cu
familiile sinistrate din Oltenia! cu scopul ajutorării
celor afectaţi de revărsarea apelor. Hristos-Domnul
S-a arătat lui Petru pe mare, noaptea.
Iresponsabilului înotător în chipul salvamarului. Dar
se poate arăta nevoiaşilor loviţi de furia apelor în
chipul nostru. Depinde doar de noi dacă aşteptarea
bieţilor oameni va fi în zadar.

Martiriul Sfinţilor Brâncoveni, 15 august 1714
pr. paroh Mihai Gojgar
"Într-o Duminică, cu un ceas înainte de amiază, din
porunca Sultanului, a fost luat pe neaşteptate din
închisoarea sa de la Şapte Turnuri şi a fost adus, ca
un făcător de rele, numai în cămaşă, cu patru fii şi un
ginere, boier din principat, care mergeau toţi înaintea
lui, pe jos, prin oraş. Şi aşa a fost adus lângă Marele
Serai, înaintea chioşcului împărătesc, pe malul apei.
Acolo stătea Sultanul cu Marele Vizir, care ieşise
tocmai din Divanul cel Mare. Atunci, fără nici o formă
de dreptate, de faţă cu sultanul, s-a dat poruncă
gealatului ca întâi să taie pe fiul cel mai mic al
Domnului, un tânăr care n-avea mai mult de
şaptesprezece ani. Aceeaşi osândă, cu o crâncenă
neomenie, s-a săvârşit şi faţă de ceilalţi fii şi faţă de
cumnat, după vârstă, în faţa părintelui, care a trebuit
să vadă ticăloasa privelişte. Apoi l-a tăiat şi pe Domn,
chinuindu-l mult. Capul rămase atârnând de trup, şi
aşa a murit. Cele şase trupuri chinuite au fost duse
pe străzi. Ele au fost ţintuite de poarta cea mare a
Seraiului. Însă seara au fost aruncate în mare. De
care neauzită tiranie crudă s-au mirat nu numai
creştinii, dar şi între turci s-au observat murmurări
mari; care toţi blestemă aceasta şi strigă că e o
sălbăticie neomenoasă şi care nu s-a mai auzit în
această ţară.
Nu numai că era Duminică în ziua când s-a îndeplinit
această execuţie crudă, dar şi marea sărbătoare pe
care o serbează grecii în cinstea Maicii Domnului sau
Înălţării la Cer a Fecioarei. Lucru care pare a-l fi făcut
înadins Vizirul spre a-şi arăta dispreţul pentru
creştini, dintru a căror lege era principele mort. Care
creştini, prin aceasta, pe neaşteptate au şi fost
tulburaţi în închinăciunile lor" (Scrisoare, Baronul
Hochepied, 7 septembrie 1714).

În urma inundaţiilor ultimelor zile din sudul ţării, Patriarhia Română şi Televiziunea Română iniţiază
campania umanitară Solidari cu familiile sinistrate din Oltenia! cu scopul ajutorării celor afectaţi de
revărsarea apelor.
Patriarhia Română îndeamnă ierarhii şi preoţii de la parohii şi mănăstiri, mai ales din partea de sud a ţării, ca
în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului (1-14 august 2014), unind rugăciunea cu fapta bună, să
organizeze la centrele eparhiale, protoierii, parohii şi mănăstiri colecte constând în produse neperisabile (ulei,
zahăr, făină, orez, conserve), apă plată şi minerală, produse de igienă, pături etc.
Produsele colectate vor fi distribuite în localităţile afectate de inundaţii prin intermediul consiliilor şi
comitetelor parohiale, sub îndrumarea preoţilor parohi şi coordonarea centrelor eparhiale. Centrele eparhiale
menţionate mai sus vor raporta periodic Patriarhiei Române modul în care au fost distribuite produsele
colectate.
Patriarhia Română şi Televiziunea Română îşi exprimă speranţa că prin ajutorul oferit semenii noştri din
Oltenia greu încercaţi de inundaţii să depăşească momentele grele prin care trec.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat
Alexandra Bădiţă
“Te uneşti cu Hristos? Mă unesc.
Te uneşti cu Hristos? Mă unesc.
Te uneşti cu Hristos? Mă unesc.
Şi crezi Lui?
Cred Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu
Te-ai unit cu Hristos? M-am unit.
Te-ai unit cu Hristos? M-am unit.
Te-ai unit cu Hristos? M-am unit.
Şi te închini Lui?
Mă închin Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Treimii celei de o fiinţă şi nedespărţite”

Îi ascult pe părinţii slujitori care au început rugăciunile de dinaintea Tainei Sfântului Botez, îi aud pe naşii care
au primit să fie părinţi duhovniceşti cum se leapădă în numele copiilor de omul cel vechi, cum se unesc cu
Hristos şi mărturisesc cu emoţii “Cred întru Unul Dumnezeu Tatăl atotţiitorul” şi tot nu pot să cred că
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare stau la uşa bisericii, cerând să fie primiţi în casă, copiii noştri. Văd biserica
plină de cei dragi, de cei care au vrut să le fie alături micuţilor în cea mai importantă zi din viaţa lor şi îmi dau
seama încă o dată că mă aflu în sânul unei frumoase familii – parohia, şi am sentimentul că în sfârşit am
ajuns cu copiii noştri ACASĂ. Nu îmi fac griji că vrea prea multă lume să-i atingă, că vor răci de la curentul
din biserică ori că vor plânge de la atâta agitaţie, aştept doar să îl aud pe părintele spunând: “Se botează
robul lui Dumnezeu Dimitrie, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” şi: “Se botează roaba lui
Dumnezeu Maria, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, pentru că ştiu că harul Botezului îi va păzi
de acum încolo. Am plâns de bucurie, şi nu doar când i-a scufundat părintele de trei ori în apa Sfântului
Botez, ci pe parcursul întregii slujbe. Şi am avut emoţii nu doar pentru că se botezau copiii mei, ci şi pentru
că părinţii slujitori au făcut o slujbă minunată, pentru că strana a cântat atât de frumos şi pentru că cei
prezenţi , ne-au arătat că ştiu unde se află şi ce se petrece, se petrece o mare Taină – Taina Sfântului Botez,
prin care cei doi copilaşi devin fii ai Tatălui Ceresc.
O horă a bucuriei am simţit pe drept cuvânt că joacă şi inima mea când înconjurând masa de trei ori, s-a
auzit cântându-se pentru copii “Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat”. Ai auzit Dimitrie, ai
auzit Maria? De astăzi înainte purtaţi haină luminoasă, pe care vreau să o împodobiţi cu fapte curajoase şi
milostive, fiind în toată vremea vieţii voastre precum v-a dorit părintele Mihai în predică, atât Pantoleoni cât
şi Pantelimoni, făcând cinste Sfinţilor noştri ocrotitori.

Căutare de psalt în strana Bisericii Sf. Dumitru-Poştă
Din dorinţa de a întări strana Bisericii Sf. Dumitru, pentru o cântare din ce
în ce mai frumoasă, pentru o atmosferă care să ajute mai mult rugăciunea
noastră, cu gândul de a oferi un colaborator de nădejde dlui. consilier prof.
Ioan Leonard Prunoiu, suntem în căutare de încă un psalt, cunoscător de
tipic bisericesc, de muzică psaltică, serios, ordonat şi respectuos pentru cele
sfinte. Implicarea este cerută pentru slujbele de duminică şi zilele de
sărbătoare, precum şi la evenimentele ocazionale (botez, nuntă). Cine este
interesat, este rugat să vină la biserică pentru o discuţie cu pr. Mihai Gojgar.

Prohodul Maicii Domnului
În Ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului, vă
aşteptăm la slujba Prohodului Maicii Domnului.
Prohodul Maicii Domnului este o rugăciune plină
de evlavie, integrată în cultul Bisericii noastre,
creând un paralelism între momentul Răstignirii şi
Învierii Mântuitorului şi ridicarea la ceruri a
Născătoarei de Dumnezeu. Totodată, Prohodul
Maicii Domnului cuprinde şi referinţe de natură
istorică legate de împrejurările în care s-a săvârşit
şi s-a mutat la ceruri Născătoarea de Dumnezeu.
Întreaga scriere este o Liturghie a întregii creaţii
văzute şi nevăzute, care slujeşte Maicii Domnului
şi se bucură că, deşi se mută din viaţa aceasta,
rămâne de-a pururea mijlocitoare, rugătoare şi
împreună lucrătoare a mântuirii întregului neam
omenesc.
Prohodul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi
pururea Fecioarei Maria se cântă în seara de 14
august, de la ora 18, în jurul epitafului sau icoanei
Maicii Domnului, fiind urmat de procesiune în jurul
bisericii.
După slujba Prohodului, preoţii şi credincioşii înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf. După aceasta, preoţii ţin
Sfântul Epitaf al Adormirii Maicii Domnului deasupra capului la intrarea în biserică şi toţi credincioşii intră în
biserică pe sub Sfântul Epitaf. Apoi, preoţii ajungând în faţa Uşilor Împărăteşti, cel dintâi dintre preoţii
împreună-slujitori zice: Înţelepciune drepţi!, iar preoţii intră în Sfântul Altar, prin Uşile Împărăteşti, aşezând
Sfântul Epitaf la locul lui, sau, cum se obişnuieşte în unele locuri, punându-l pe Sfânta Masă, unde va rămâne
până la Odovania praznicului (23 august). Sper să fim împreună într-un număr cât mai mare, joi, de la ora 18.

RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPĂCARE
Doamne, miluieşte pe cei ce mă urăsc, se sfădesc cu mine şi mă ocărăsc,
asemenea şi pe cei ce mă grăiesc de rău, ca nu cumva vreunul din ei să
pătimească ceva rău pentru mine, necuratul, nici în veacul de acum, nici în cel
ce va să fie. Ci-i sfinţeşte pe dânşii cu mila Ta, şi-i acoperă de bunătatea Ta,
Preabunule Stăpane. Amin.

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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