
DIMITRIOSDIMITRIOS
              Anul IV, nr. 86 / 25 octombrie – 7 noiembrie 2015 – apariţie bilunară

Buletin parohial al Bisericii Sf. Dumitru – Poştă, Paraclis UniversitarBuletin parohial al Bisericii Sf. Dumitru – Poştă, Paraclis Universitar
www.sfantuldumitruposta.rowww.sfantuldumitruposta.ro        

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

https://www.facebook.com/RevistaDimitrioshttps://www.facebook.com/RevistaDimitrios

pr. paroh Mihai Gojgar

revista.dimitrios@yahoo.comrevista.dimitrios@yahoo.com

(continuare pe pagina 2)

gând din putere în putere, viteaz ostaș  te-ai arătat al 
cerescului Împărat, Iisus. Netemându-te de neputinciosul 
împărat pământesc, Împăratului Hristos cu mare glas ai 
cântat: Aliluia!”  (Condacul 3 din Acatist). Asta a însemnat 
că a preferat viaţa veşnică, în locul funcţiei de guvernator, 
cinstei de înalt oficial şi bogăţiei. 

    Pe lângă multe alte lucruri impresionate din viaţa 
sfântului, pe care vă invit să o parcurgeţi, dimpreună cu 
acatistul său, expun şi sfârşitul său. Nu mai brutal decât al 
altor sfinţi, schingiuiţi şi umiliţi în moduri pe care te miri 
cum le poate concepe o fiinţă omenească şi pe care 
modernitatea le-a uitat. „Începând a se lumina de ziuă, au 
intrat ostașii în temniță la tine, mare mucenice, aflându-te 
stând vesel la rugăciune, și îndată au început a te străpunge 
cu sulițele; iar tu, nevoitorule, cu suflet viteaz ai ridicat 
mâna dreaptă, împungându-te  întâia suliță în coastă, închi-

      Am în faţă trei icoane ale Sf. Mare Mucenic Dimitrie. Din 
toate, am senzaţia că sfântul, tânăr, fără barbă, liniştit şi 
liniştitor, mă priveşte. Şi nu cred că este doar senzaţia mea, 
de slujitor nevrednic în casa lui, şi nici de măiestria 
iconarului. Cum se poate ca un general roman să-mi 
transmită atât de multă pace şi încredere că toate se pot 
rezolva? Suntem obişnuiţi să asociem imaginea unui lider 
militar cu o privire încruntată, cicatrici, poate nişte pete de 
sânge de la ultimul măcel, din care, desigur, a ieşit 
învingător. Nu trebuie să îmi imaginez prea mult; afişul 
oricărui film hollywoodian, vedetele sporturilor cu sau fără 
mănuşi, clipurile publicitare la seriale, cărţi sau chiar 
detergent de vase îmi spun că eroismul, curajul, bărbăţia, 
uneori transpusă la genul feminin, au nevoie de un „v” al 
sprâncenelor, un corp sculptat la sala de forţă şi de lumini 
care cad bine pe grupele de muşchi ale eroului. 

      Sf. Dimitrie nu e reprezentat ca un anemic, dar nu e nici 
un munte de om. Nu stă dezarmat, dar nici nu-şi foloseşte 
lancea sau sabia. Nu mă înfruntă cu ochi care-mi promit 
înfrângerea zdrobitoare în cazul unei înfruntări, ci 
încurajându-mă să cred, să sper. Nu ştiu dacă este un 
incredibil mânuitor al spadei, dar observ că o ţine într-un 
mod familiar; ştie ce face şi ştie cum să o stăpânească. Nu 
scrâşneşte din dinţi, dar nici nu râde. Nu ignoră pericolul, 
nu îl subestimează, dar nici nu se precipită sau sperie. Este 
pregătit. Pare că-mi spune: „ţineţi-le aproape; învaţă să le 
foloseşti, pune-ţi nădejdea în Dumnezeu şi ai încredere!”.

      La 27 de ani i s-a pus în vedere că nu are o credinţă bună. 
Renunţă la creştinism, altfel vei fi pedepsit! Creştinii din 
Siria, Egipt, Eritreea şi alte zone în conflict (apropo, ştiţi că 
religia creştină este cea mai persecutată pe glob? Un creştin 
este omorât la fiecare 5 minute pentru credinţa sa) înţeleg 
şi trăiesc cu această ameninţare. Şi nu era un sfat sugerat, 
aşa cum înţeleg că se practică în unele companii multi-
naţionale. „Nu ai voie să îţi pui icoană pe birou”, „De ce te 
închini la masă?”, „Te duci duminică la biserică, ce-i cu tine, 
devii exagerat?”, ca să enumăr doar câteva din cele mai 
frecvente încercări firave ale credinţei noastre. Nu ştiu câţi 
am fi în stare să repetăm gestul curajos al Sf. Dimitrie. „Plin 
fiind de darul lui Dumnezeu, Mucenice Dimitrie, care te 
lumina  și  te  înțelepțea prin  fapte bune, ca  pe o scară mer-
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puind astfel patima lui Hristos, Domnul tău, Cel cu sulița 
împuns; în mâinile Lui ți-ai dat sfântul tău suflet, cântând: 
Aliluia!” (Condac 7). Nu a căutat îndurare, nu a cerut milă, 
nu a început să inventeze scuze pentru amânări (pe atunci, 
editarea de cărţi în temniţă nu însemna scutirea de 
pedeapsă), ci a fost dornic să urmeze până la capăt 
Mântuitorului Hristos, în modul în care se putea face în 
acea clipă. „Dându-ți sfântul suflet în mâinile Domnului 
tău, Căruia cu credință ai slujit, te-ai dus să petreci în 
locașurile cele cerești, împreună cu cetele mucenicilor” 
(Condac 8).

        

          Nu moartea este cel mai rău lucru care ne aşteaptă; ea 
este o certitudine. Lepădarea de credinţă, renunţarea la 
principiile morale şi la bună-voinţă, împietrirea inimii şi 
neacceptarea aproapelui sunt grijile pe care ar trebui să le 
avem. O, răbdătorule de chinuri al lui Hristos, Izvorâtorule 
de mir, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, această a noastră 
netrebnică rugăciune, ce aducem ție acum cu umilință, 
primește-o, și de bolile sufletești și trupești și de vrăjmașii 
cei văzuți și nevăzuți, cu rugăciunile tale cele bineprimite 
către Dumnezeu, ne păzește, ca împreună cu tine în veacul 
ce va să fie, să cântăm Lui: Aliluia! (Condac 13).

               Serile catehetice au reînceput după o perioadă de vacanţă. 
În fiecare luni, de la ora 19, din toate colţurile Bucureştiului ne 
adunăm şi abordăm subiecte religioase, comentând, disecând şi 
comunicând. Serile catehetice de la Biserica Sf. Dumitru Poştă 
reprezintă cel mai durabil proiect didactic al parohiei noastre. 
Întâlnirile au debutat în ianuarie 2010, deci, iată!, ne apropiem de 
împlinirea a 6 ani. 

               Pe 5 octombrie, un tată sirian, alături de fiul său de 10 ani, 
ne-au impresionat cu povestea lor de viaţă, cu drama lor, cu modul 
în care ne-au făcut să realizăm căt de puţin ne preţuim libertatea şi 
pacea. Un reprezentant al Organizaţiei Internaţionale pentru 
Migraţie a fost cu noi şi ne-a oferit date statistice despre refugiaţi, 
răspunzând, de asemenea, unor chestiuni care frământă toată 
Europa. Şi, rânduit de Sus, a fost prezent şi un călător belgian de la 
care am cules impresii despre refugiaţi, migraţie şi felul în care ar 
trebui gestionată această problemă. Punctul cel mai emoţionant al 
serii l-a oferit Neil, un copil sirian pasionat de pian. A interpretat 
câteva piese clasice, exact în felul în care, o făcea în căminul său din 
Homs (Siria), când fugea în camera lui pentru a nu mai auzi 
bombardamentele din oraş. Pe lângă multe dileme şi probleme 
ridicate, a fost ceva care a ieşit în evidenţă: marea majoritate a 
discuţiilor au avut o tentă economică, financiară. Ne permitem 
atâţia refugiaţi? Cu ce o să-i hrănim? De ce nu avem grijă de săracii 
noştri? Am plecat gândindu-ne dacă nu cumva şi noi avem o 
problemă, prin gândirea preponderent lumească.

        

pr. paroh Mihai Gojgar

            Săptămâna următoare, profesorul Victor Marola de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din 
Bucureşti ne-a vorbit despre felul în care Mântuitorul Iisus Hristos învăţa mulţimile şi pe fiecare în parte. Tema a fost 
generată de necontenitele întrebări ale enoriaşilor: cum să îi vorbim celui de lângă noi? Cum să îl învăţ că nu face bine? Cum 
să îl îndrept pe calea cea bună? Dialogul despre variante şi metode didactice, inspirate din paginile Sfintei Evanghelii, ne-a 
arătat că nu putem ajunge la reuşită decât pe Calea - Hristos, mărturisind Adevărul dumnezeiesc şi oferind bucuria trăirii în 
viaţa Sfintei Treimi. Deşi se anunţa o expunere teologică şi teoretică, domnul profesor Marola ne-a captivat cu nenumărate 
istorioare din viaţa sa şi a cunoscuţilor săi despre minuni ale sfinţilor, despre rânduiala divină şi despre modul în care trebuie 
să călătorim prin viaţă. 

                Pe 19 octombrie am avut la pupitru pe domnul psiholog Marius Teodor Zamfir, în cadrul temei despre „Televizionare 
şi efectele ei”. Am fost şocaţi de statisticile oferite, de catastrofa produsă în creierele noastre, în special ale copiilor noştri, de 
cutia magică a secolului XX, prezentă nu doar în toate casele, ci chiar în toate colţişoarele caselor şi ungherele existenţei 
noastre. Autizarea populaţiilor, distrugerea creierelor micuţilor expuşi la undele emise de televizor, tablete şi alte dispozitive, 
drama familiilor care îşi abandonează copilul în grija televizorului sau a calculatorului, precum şi urmările (de multe ori, 
ireversibile) acestei neglijenţe, ne-au stârnit multe întrebări şi au încins discuţiile. O statistică a ţărilor cu cei mai mulţi copii 
autişti a relevat faptul că ratele cele mai mari se regăsesc în ţările cu economii foarte dezvoltate, preocupate de succesul 
economic, de îndeplinirea rolului social, dar mai puţin de desăvârşirea personală sau, cum am spune în ortodoxie, sfinţirea 
omului. Nici una din primele ţări „autizate” nu este ortodoxă, ori cunoscută cu o religiozitate aparte. Poate acest lucru ne 
pune pe gânduri, ca nu cumva să alergăm după o bunăstare materială, uitând de stropul divin din noi. Cum spunea invitatul 
sirian din 5 octombrie, abordând chestiunea sumei incredibil de mică oferită de statul român pentru îngrijirea zilnică a unui 
refugiat (3 lei!!), câţiva bănuţi în pace sunt mai preţioşi decât o avere în timp de război. Să luăm aminte!

               În concluzie, întâlnirile noastre cresc în dinamism şi în prezenţă. Ştim că se apropie anotimpul rece, se simte asta zi 
de zi. Obosiţi de la serviciu sau şcoală, îţi este greu să te urneşti în Centrul Vechi, suntem conştienţi. Dar vă promitem că 
lunea, de la ora 19, în Biserica Sf. Dumitru – Paraclis Universitar, veţi găsi căldură sufletească şi un pahar de ceai cald pe masa 
din mijlocul nostru. 



Tribunalul din Tours (Franţa) a admis cererea unui anonim de 64 de ani care a dorit să fie trecut ca aparţinând genului 
„neutru”.

 Populaţia creştină din Irak ar putea să dispară în 5 ani, în special din cauza fundamentalismului musulman. Astăzi mai 
sunt doar 300.000 de creştini, după ce în 2002 erau peste 1 milion.

Medicul Anca-Maria Cernea de la Spitalul Victor Babeş, preşedintele Asociaţiei Medicilor Catolici din Bucureşti, a fost 
aleasă să susţină un discurs în faţa Papei Franicsc şi a sinodului episcopilor catolici, pe tema situaţiei morale de pe 
mapamond. Concluzia intervenţiei sale a fost că: „Lumea trebuie să-şi ceară iertare pentru păcate şi să se întoarcă cu faţa 
spre Dumnezeu, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape”.

Liderii mai multor denominaţiuni americane au „binecuvântat” secţia de avorturi a unui spital din Cleveland. Lidera 
grupului, o reverendă metodistă, este lesbiană şi a militat pentru legiferarea căsătoriilor homosexuale în S.U.A. Pe unul din 
bannere scria „femeile bune fac avorturi”.

În Texas se fac ultimele pregătiri pentru inaugurarea „Bisericii lui Lucifer”. Fondatorul, Jacob No (sic!), a aşezat 
rugăciunea Tatăl nostru pe covoraşul de şters picioarele de la intrare.

Georgia a sărbătorit pe 14 octombrie, ca în fiecare an, Svetiskhoveli, catedrala unde s-a născut creştinismul georgian, în 
oraşul sfânt Mtskheta. Despre această capodoperă a culturii şi spiritualităţii mondiale puteţi afla în DVD-ul „Pelerini în 
Georgia”, aflat la pangar.

Compania Petrolieră de Stat a Azerbaidjanului, SOCAR, s-a angajat să încălzească gratuit toate lăcaşurile de cult din 
Georgia. Aflate la înălţimi mari, multe comunităţi gruzine au stat în frig teribil la slujbe, fără să îşi părăsească datoria de a 
merge la biserică. Beneficiul a fost acordat tuturor cultelor oficiale din Georgia.

Rectorul Universităţii Naţionale pentru Cercetări Nucleare din Moscova, Mihail Strihanov, a spus că „ştiinţa nu se poate 
desprinde de religie”. „Religia şi Teologia, împreună cu ştiinţa, pot oferi o viziune mai corectă asupra lumii. Dacă ştiinţa nu 
este condusă de principii morale, va conduce umanitatea spre catastrofă şi spre distrugerea mediului înconjurător”. În urmă 
cu doi ani, instituţia a creat şi un departament de teologie în cadrul ei. 

“De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc” (Psalmi CXXVI, 1)

După  aproape doi ani de pauză, care ne-au părut mult mai 
lungi, lucrările de restaurare la Biserica Sf. Dumitru au reînceput. 
Sperăm ca de data asta termenul înscris pe schele să se respecte şi 
sfârşitul lui 2016 să însemne finalizarea etapei de consolidare a 
lăcaşului nostru. Lucrarea este amplă şi costisitoare, finanţarea fiind 
obţinută prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii, din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

În această toamnă, se doreşte finalizarea acoperişului 
provizoriu în zona naosului şi altarului, precum şi terminarea forărilor 
verticale în zidul bisericii. Sperăm ca vremea să îi ajute pe construc-
tori, oameni cu experienţă în domeniul restaurării monumentelor 
istorice, specializaţi pe consolidarea bisericilor.

Dumnezeu să ne ajute tuturor!

Pe 7 noiembrie, Biserica face pomenire generală tuturor celor 
adormiţi, din toate timpurile şi din toate locurile – Moşii de toamnă. Se 
recomandă ca fiecare să îşi cinstească înaintaşii după puterea sa, 
aducând la sfântul lăcaş colivă, pâine (colac) şi vin, aprinzând o 
lumânare pentru sufletele celor trecuţi în veşnicie. Slujba va începe la 
Biserica Sf. Dumitru la ora 7, pentru a avea timp să mergeţi, eventual, şi 
la mormintele răposaţilor. 

Parastasele sau pomenirea celor morţi îşi au temeiul în iubirea 
şi recunoştinţa creştină (I Cor. XIII,8), ai cei ce suntem împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia 
apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos 
(Efes. 2,19). În virtutea acestei "cetăţenii", noi ne rugăm ca să ierte pe 
fraţii noştri care au trecut în lumea cealaltă (Pravila bisericească). 
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             Anul 1821 a fost foarte important pentru Biserica Sf. Dumitru-Poştă, deoa-
rece a fost adusă racla cu moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov de la Mitropolie 
(astăzi Patriarhia).

Domnul Tudor Vladimirescu a intrat în Bucureşti în ziua de 21 martie 1821, 
împreună cu oștenii lui, şi a ocupat capitala, turcii fugind din oraş. 

Mitropolia era ocupată de „oamenii lui Bimbaşa Sava” (FILITTI, Ion C. 
Biserica Sf. Dumitru din Bucureşti (Str. Carol). Bucureşti: Tipografia Cărţilor 
Bisericeşti, 1932, p. 18). Bimaşa Sava (secolul al XVIII, Patmos - 7/19 august 1821), 
era comandantul arnăuţilor lui Tudor.

A doua zi, negustorii işlicari au mers la Mitropolie şi au cerut de la marele 
eclesiarh, întrucât Mitropolitul Dionisie Lupu fugise la Braşov, „coşciugul cu 
moaştele Sf. Dimitrie, pe care l-au dus pe umerii lor, înconjurat de felinare şi de 
preoţimea din Mitropolie, până la Biserica Sf. Dumitru din Işlicari (azi strada Carol) 
şi l-au dat sub buna strejuire isnafului (corporaţiei) de işlicar, cari au pus străji la 
biserică, de zi şi de noapte” (PAPAZOGLU, Dimitrie. Istoria fondării oraşului 
Bucureşti, capitala Regatului Român. Ediţie îngrijită, cuvânt introductiv, note şi indici 
de  prof.  univ.  dr.  Marcel-Dumitru Ciucă.  Bucureşti:  Editura Curtea Veche, 2005, 
p. 93).

Din nefericire cronicile nu consemnează câtă vreme au stat sfintele moaşte 
ale Sfântului Dimitrie Basarabov în Biserica Sfântul Dumitru – Poştă.

Interesant de reținut este faptul că, deşi existau în capitală biserici mai 
mari, negustorii işlicari au ales să aducă sfintele moaşte, aici, la Biserica Sfântul 
Dumitru – Poştă.

Biserica este deschisă zilnic între orele 8.30 - 20.30

Duminică, 25 oct, 8.00 – Utrenia şi Sfânta Liturghie; 

                      18.00 – Vecernie, Litie şi procesiune cu sfintele moaşte; 

Luni, 26 oct (SF. DIMITRIESF. DIMITRIE), 8.00 – Utrenia şi Sfânta Liturghie; 

                                               19.00 – Seara Catehetică; 

Marţi, 27 oct, 6.00 –Sfânta Liturghie; 

Miercuri, 28 oct, 18.00 – Sfânta Taină a Maslului şi Cateheză. 

Vineri, 30 oct, 18.00 – Acatistul Sf. M. Mc. Dimitrie. 

Sâmbătă, 31 oct, 10.00 – Parastase (dacă sunt anunţate din timp). 

Duminică, 1 noi, 8.00 – Utrenia şi Sfânta Liturghie; 

Luni, 2 noi, 17.00 – Program de spovedanie; 

                     19.00 – Seara Catehetică. 

Marţi, 3 noi, 6.00 –Sfânta Liturghie; 

Miercuri, 4 noi, 18.00 – Sfânta Taină a Maslului şi Cateheză. 

Vineri, 6 noi, 18.00 – Acatistul Sf. Arhangheli; 

Sâmbătă, 7 noi (Pomenirea morţilor), 7.00 – Utrenia, 

                            Sfânta Liturghie şi Parastasul.
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