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     "Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta 
şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea 
mea...". Psalmul 50 se aude în interiorul bisericii şi 
omul se închină cu evlavie, cu o cruce mare, 
descriind o elipsă ce exprimă un exerciţiu 
îndelungat. Se uită spre Cer, parcă dorind să 
întrezărească dincolo de catapeteasmă pe Cel 
invocat. Păşeşte mai departe, îşi pleacă genunchii şi 
îşi spune durerea. "Am greşit mult, îmi pare rău că 
am făcut asta, Te rog să mă ierţi, Doamne, mai dă-
mi o şansă. Ajută-mă să trec peste greutatea asta, 
voi fi un om mai bun, te implor, ajută-mă! Nu mai 
fac". Sfinţii primesc lacrimile bietului nenorocit şi se 
pregătesc să ceară şi ei mila Celui Preaînalt. 
Lumânările ard discret, suspinurile vin din adâncul 
sufletului, atmosfera e una intensă, parcă eşti în 
antecamera unei maternităţi duhovniceşti, ca şi cum 
amarul suferinţei scurs pe obrajii arşi de ofuri ar fi 
materia din care se va plăsmui un spirit curat. Se 
mai închină de trei ori pe la fiecare icoană, 
asigurându-se că va fi ajutat în cererea sa. Îşi ia 
şapte lumânări pe care le aprinde cu acrivie, încălzit 
nu doar de celelalte pâlpâiri din lumânărar, ci şi de 
zecile de plecăciuni disperate pe la icoane. Iese sfios 
din curtea bisericii şi aşteaptă veştile bune. Tocmai 
atunci un biciclist grăbit claxonează în apropiere un 
câine leneş, prost plasat în calea celor două roţi. 
Rugătorul nostru, trezit parcă, îşi dă seama că nu 
mai e în biserică şi îi trage o înjurătură lipsită de 
orice amprentă de sfială. Se urcă în maşină şi 
pleacă în trombă, nepăsător la impresionanta baltă 
de lângă trotuar şi la petele de noroi cu care a pictat 
doi bătrânei ce îşi târau târguielile. Intră în trafic şi 
claxonează nervos după două milisecunde de verde, 
certându-i pe cei şase şoferi din faţa sa că nu sunt 
atenţi. Ajunge la primărie şi, pentru că era cel mai 
apropiat de intrare şi oricum liber, parchează pe 
locul rezervat celor cu dizabilităţi. În faţa ghişeului 
sunt vreo douăzeci de persoane. "N-or fi ei mai 
grăbiţi ca mine...". Nu îi trebuie curaj ca să solicite 
să fie lăsat să pună "o mică  întrebare".  Una 
urmată  de explicaţii negocieri şi chiar de rezolvarea 

problemei care necesita o coadă de o oră. "În viaţă 
trebuie să ai tupeu", îşi zice, neuitând să 
mulţumească cuviincios fraierilor care l-au răbdat. Se 
uită victorios la adeverinţă, când un copil obosit de 
statul la rând cu mama lui se clatină, agresând luciul 
perfect al pantofilor lui de lac. "Uită-te, băi, copile! Ar 
trebui să te pun să mi-i ştergi". Pleacă, necerând 
daune sau cârpă de praf, satisfăcut că îşi arată 
deodată bărbăţia şi îndurarea. Ajunge acasă şi 
constată că locul lui obişnuit, dintre acelea neplătite, 
dar dobândit printr-o ocupare constantă, este luat de 
o Dacie de provincie. Ce dacă o fi venit în vizită şi nu 
ştie cutumele blocului? Îi ridică în silă ştergătoarele, 
îşi scoate agenda, rupe o pagină din ianuarie şi scrie 
cu majuscule îngroşate: "Dacă o mai laşi aici, rămâi 
fără cauciucuri". Închide nervos agenda, uşa maşinii, 
intrarea în scară, liftul, yala, frigiderul şi ochii. 
Adoarme, şuierând încă o dată: "Ai grijă, Doamne, şi 
de mine, voi fi un om bun". Mi-ar plăcea ca aceste 
rânduri să ţină doar de domeniul fanteziei. Din 
păcate, este o realitate constatată. Şi este o parabolă 
a parabolei rostită de Domnul Hristos în Duminica a 
XI-a după Rusalii, Pilda celor doi datornici, sau a 
datornicului nemilostiv. A celui căruia i se iartă o 
datorie enormă, dar se arată incapabil să treacă cu 
vederea un mărunţiş. Cred că fiecare avem de 
îndreptat această chestiune. Cerem ajutorul, iertarea, 
mila şi scăparea, însă nu suntem în stare să îngăduim 
nici o scăpare a aproapelui nostru. Dumnezeu nu a 
condamnat căderea celui ce avea de plătit imensa 
sumă de 10.000 de talanţi (aproximativ 500 de tone 
de aur), a iertat, a fost bun, a închis ochii. S-a 
întristat şi a pedepsit atunci când cel care beneficiase 
de o asemenea îndurare nu a păsuit un amărât care îi 
datora 100 de dinari (în jur de 500 de grame de 
argint). Aşa şi noi, să fim atenţi şi conştienţi că 
Dumnezeu iubeşte pe Cel care milă de cei de lângă 
el, de cei blânzi, iertători, discreţi, sensibili, paşnici. 
Că rugăciunile lipsite de fapte bune sunt vorbărie 
seacă şi mincinoasă. şi că ajutând pe cei săraci, 
bolnavi, suferinzi, părăsiţi, dezorientaţi Îl facem dator 
pe Dumnezeu.



Părţile Sfintei LiturghiiPărţile Sfintei Liturghii

pr. paroh Mihai Gojgar

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe 26 august pe 
sfinții Adrian și Natalia, soț și soție. Pentru viața lor 
curată, ei sunt cinstiți în multe comunități, fiind un 
model pentru tinerii căsătoriți. Pe 30 august se face 
pomenirea Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul 
Constantinopolului. Este ziua îndătinată pentru 
sărbătorirea celor care poartă acest nume. Așadar, 
"La mulți ani, sănătate, pace și bucurie"!, tuturor 
care poartă numele Adrian, Adriana, Natalia, 
Alexandru, Alexandra și derivatele lor.

Sfânta Liturghie are trei părţi: Proscomidia, Liturghia 
catehumenilor şi Liturghia credincioşilor. 

Proscomidia
Proscomidia se desfăşoară în Sfântul Altar, în stânga, 
într-o firidă, unde se pregătesc Darurile de pâine şi 
vin. De obicei, această rânduială are loc la prima oră 
a dimineţii, preotul având mai mult timp la dispoziţie 
pentru a desfăşura acest ritual.

Liturghia catehumenilor
Liturghia catehumenilor este prima parte accesibilă 
tuturor credincioşilor. Începe o dată cu 
Binecuvântarea Mare ("Binecuvântată este împărăţia 
Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh...."), după ce s-
a bătut toaca şi a fost tras clopotul. La Biserica Sf. 
Dumitru aceasta înseamnă aproximativ ora 9.30. 
Liturghia catehumenilor se încheie la puţin timp după 
citirea Sfintei Evanghelii, la cuvintele "Câţi sunteţi 
chemaţi, ieşiţi. Cei chemaţi, ieşiţi....". Această parte a 
slujbei conţine multe elemente didactice, citiri din 
Psalmi, din Epistolele şi Faptele Sfinţilor Apostoli şi, 
desigur, din Sfânta Evanghelie. Toţi sunt pregătiţi prin 
aceste lecturi pentru a doua parte a Liturghiei, când 
se vor preface Darurile de pâine şi vin în chiar Trupul 
şi Sângele Domnului. Catehumenii erau şi sunt, chiar 
dacă sunt foarte puţini azi, cei care se pregăteau să 
primească botezul creştin. Această pregătire consta 
în ascultarea şi aprofundarea principalelor puncte din 
credinţa creştină: Crezul, Cele 10 porunci, Fericirile, 
Sfintele Taine. Catehumenii participau la Sfânta 
Liturghie până la cuvintele "Câţi sunteţi chemaţi, 
ieşiţi. Cei chemaţi, ieşiţi....". Apoi, erau invitaţi afară, 
ca unii care nu sunt încă pregătiţi să înţeleagă şi să 
trăiască misterul Sfintei Împărtăşanii. Instituţia 
catehumenatului era extrem de importantă şi se 
desfăşura cu multă atenţie. Avem dovezi în sensul 
acesta din primele secole creştine, despre 
sistematizarea programului didactic şi prelegerile 
susţinute (de ex., Sf. Chiril al Ierusalimului). 
Catehumenii erau pregătiţi de multe ori pe parcursul 
Postului Paştelui şi apoi botezaţi în Sâmbăta lui Lazăr, 
Duminica Floriilor, ori în Săptămâna Pătimirilor 
Domnului, pentru  a  li se  oferi  şansa  să participe la 
                                   

marele praznic al Învierii Domnului.  Opinez că 
astăzi este nevoie de o catehizare amplă a tuturor 
membrilor Bisericii, pentru a se ajunge la o 
cunoaştere măcar decentă a învăţăturilor păstrate 
cu lacrimi şi sânge de predecesorii noştri. De aceea, 
Biserica Sf. Dumitru organizează de aproape cinci 
ani Seri Catehetice în fiecare zi de luni, cuvânt 
catehetic la toate evenimentele liturgice şi ziar 
parohial. De asemenea, lansăm un sondaj de 
opinie, o consultare cu dumneavoastră, despre 
necesitatea, oportunitatea şi modul în care ar putea 
fi organizată o Școală de Duminică pentru adulţi. 
Aşteptăm opiniile dvs., recomandările şi sugestiile 
pe care le aveţi, pe care le puteţi lăsa, în scris, pe 
adresa mea de e-mail, afişată la intrarea în sfântul 
lăcaş, ori pe un bilet depus într-una din cutiile de 
donaţii din biserică.



1 septembrie  nceputul anului bisericesc– Î1 septembrie  nceputul anului bisericesc– Î

diac. Bogdan Bădiţă

Ziua de 1 septembrie are o semnificaţie deosebită 
pentru creştinii ortodocşi, fiind începutul anului nou 
bisericesc. Obiceiul calculării anului eclezial, numit şi 
Indiction, începând cu prima zi de toamnă vine din 
Antichitate. După tradiţia moştenită din Vechiul 
Testament, 1 septembrie este ziua în care a început 
crearea lumii şi, în acelaşi timp, momentul în care 
Mântuitorul a început propovăduirea Evangheliei 
Sale. Anul bisericesc se împarte în trei mari perioade 
liturgice: Octoihul, Triodul şi Penticostarul. Fiecare 
din acestea cuprinde un număr de săptămâni. 
Perioada Triodului ţine de la Duminica Vameşului şi a 
Fariseului (cu trei săptămâni înainte de începutul 
Postului Paştilor), până la Duminica Paştilor (10 
săptămâni). Perioada Penticostarului ţine de la 
Duminica Paştilor până la Duminica I după Rusalii 
sau a Tuturor Sfinţilor (total opt săptămâni). 
Perioada Octoihului ţine tot restul anului, adică de la 
sfârşitul perioadei Penticostarului până la începutul 
perioadei Triodului. Este cea mai lungă perioadă din 
cursul anului bisericesc. Durata ei variază între 26-
40 săptămâni, în funcţie de data Paştilor. Pe tot 
parcursul anului bisericesc, cu cele trei mari 
perioade ale lui, credincioşii simt în mod concret şi 
intens că reiterează viaţa lui Hristos, că retrăiesc 
toate evenimentele vieţii Lui şi că se află neîntrerupt 
sub ploaia darurilor Sfântului Duh  mijlocite prin 
rugăciunile  Maicii  Domnului  şi  ale tuturor sfinţilor, 

după cum spune Părintele Stăniloae. Astfel, viaţa 
pământească a lui Hristos şi cea a sfinţilor nu este 
pentru Ortodoxie o temă de speculaţie teologic-
istorică abstractă, ci este o experienţă vie, o 
anamneză retrăită a lucrărilor mântuitoare a lui 
Hristos, comunicată credincioşilor prin energiile Lui 
necreate. i bine ar fi dacă prin această zi, am lăsa Ș
obiceiurile şi patimile anului ce au trecut în urmă şi, 
spovedindu-ne să începem o nouă viaţă în Hristos 
fiind mai râvnitori în lucrurile cele bune, mai 
harnici, mai paşnici şi nu în ultimul rând mai 
dedica i bisericii mergând la fiecare Sfântă Liturghie ț
şi având zilnic un program de rugăciune. Nu pot să 
nu menţionez că pe 1 septembrie, Biserica Ortodoxă 
face pomenirea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul. 
Datorită lui afirmăm astazi că suntem în anul 2014 
“după Hristos“, deoarece el a propus numărarea 
anilor începând cu Întruparea Domnului. Astfel, el 
abandonează era lui Diocleţian, şi acceptă anul 753 
ca an al Întrupării Domnului şi punctul de la care 
începe era creştină. Al doilea mare merit care îi 
revine lui Dionisie cel Mic, se leagă de activitatea de 
traducere în latină şi de colecţionare a canoanelor 
bisericeşti, fixate la diferite sinoade sau concilii şi 
care fuseseră redactate în limba greacă. Cuviosul 
Dionisie Exiguul a trecut la cele veşnice în Italia, la 
Vivarium, pe la 545-550.

Rugăciune la început de an

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieţii şi al nemuririi, Făcătorul a toată 
făptura văzută şi nevăzută, Care ai pus vremile şi anii întru a Ta stăpânire şi 
îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească şi întru tot bună, mulţumim Ţie 
pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea 
trecută a vieţii noastre şi Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvintează 
cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta şi păzeşte pe binecredincioşii creştini 
români de pretutindeni, pe păstorii şi învăţătorii noştri; înmulţeşte zilele vieţii 
noastre întru sănătate deplină sufletească şi trupească şi ne dăruieşte sporire în 
toate faptele cele bune. Dăruieşte de sus bunătăţile Tale întregului Tău popor: 
sănătate şi mântuire şi întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, ţara noastră cu 
toate oraşele şi satele, izbăveşte-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor 
pace fără de tulburare. Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi 
întăreşte-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine şi întreolaltă, ca să ne 
învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulţumire Ţie, Părintelui Celui fără 
de început şi Unuia Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă 
făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o fiinţă, şi a cânta preasfântului 
Tău nume: Slavă Ţie, Dumnezeului şi Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.
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Deplângem trecerea la cele veșnice a domnului Teodor Derla. Enoriaș fidel al 
parohiei,  a  fost nelipsit de la biserică și ne primea întotdeauna cu  mare bucurie 
 în casă, cu prilejul vizitelor pastorale din preajma marilor sărbători. Împreună cu părintele diacon 

Bogdan Bădiță și cu domnul epitrop Vasile Vizitiu simțeam de fiecare dată evlavia și dragostea de 
Dumnezeu ale domnului Teodor, precum și ale doamnei Aritina, soția dânsului.  Cu acest prilej, 
adresăm cuvinte de întărire și pentru întristata văduvă, o femeie care a fost alături de soțul ei în ultimii 
ani, încărcați de suferință și lipsuri. Plecat dintre noi la doar 49 de ani, ne rugăm Bunului Dumnezeu să 
odihnească sufletului robului Său, Teodor, în sălașurile celor drepți.

Veșnică pomenire!

ANUNT,

RUBRICA CITITORULUIRUBRICA CITITORULUI

Laurenţiu Cioroiu 

Deseori în viață apar momente, situații care ne marchează. În perioada adolescenței îmi doream să devin 
medic dintr-un simplu motiv, acela de a nu mai vedea suferința la tot pasul. Dar teama de armată și 
concurența foarte mare m-au îndemnat să iau altă decizie; totuși, gândul la care am renunțat pe moment, nu 
dispăruse. Mai târziu, scăpat cu viață din câteva situații periculoase, m-am întrebat: de ce ne zbatem în fiecare 
zi să avem mai mult decât ne este necesar? Oare Dumnezeu m-a salvat pentru că are alt scop cu mine sau 
sunt eu prea norocos? Dintr-o dată, credința  pe care bunica a încercat să mi-o transmită în copilărie, aparent  
fără succes, s-a activat și am simțit nevoia să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul oferit până atunci, 
prin faptele mele. Într-o lume tot mai tulburată de problemele vieții, o comunitate în care te simți ca într-o 
familie și care îți dă curajul de a lupta pentru recăpătarea sentimentelor nobile și pentru micșorarea suferinței, 
este un cadou de care trebuie să avem mare grijă. Acest spirit m-a atras la biserica Sfântul Dumitru Poștă, 
unde am cunoscut un preot tânăr, sufletist, pus pe fapte mari, dar și o comunitate tânără, dominată de 
gânduri nobile. Doresc ca Asociația Din Aproape în Aproape să aibă succes și mă implic în activitatea pe care o 
desfașoară. 

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. 
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