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         Doamna din faţa mea are chipul obosit, posomorât, 
încruntat chiar. Este acoperită de griji şi de o frumoasă 
haină de blană. Vorbeşte apăsat şi sigură pe ce spune. Vrea 
să se spovedească, deşi nu am discutat niciodată până acum. 
Îmi spune că oricum nu contează, trebuie doar să fie preot. 
„Sunteţi preot, nu?”. Îi confirm supoziţia şi îi solicit câteva 
minute pentru o conversaţie care să releve starea ei 
spirituală. Era tulburată de probleme personale şi nu ştia 
încotro să mai meargă. Fusese la ghicitoare, vrăjitoare, 
şaman, energoterapeut. „În America am făcut şi terapie cu 
îngeri”. „Cu ce??”, am întrebat mirat-şocat-blocat. Ştiam de 
terapii cu medicamente, cu plante, cu muzică şi multe 
altele, dar...cu îngeri? „Da, părinte, era un medium acolo, un 
om cu puteri speciale, care m-a pus în legătură cu îngerul 
păzitor”. I-auzi! Există, deci, nişte „cabine telefonice 
umane” care ne ajută să comunicăm cu gardianul nostru 
ceresc şi să-i spunem ce vrem şi cum vrem. Intrigat de noua 
terapie descoperită, am căutat şi aflat că aceşti şarlatani 
sunt chiar „mesageri ai îngerilor, creatori de fir direct cu 
îngerii, arhanghelii şi fiinţele de lumină”. Ce promit ei 
pacienţilor? Vor învăţa să trimită şi primească mesaje de la 
îngeri, să se conecteze la îngeri, să afle misiunea divină din 
ei, să se conecteze la copilul interior, să vorbească cu morţii, 
să renunţe la trecut, să vadă paşii importanţi din viitor. Am 
enumerat câteva. Desigur, în relaţie cu îngerii, te poţi 
transforma în Spider-man, poţi avea silueta dorită şi poţi 
ajunge în orice excursie vrei, sunt sigur. 

          Vă recunosc faptul că aflarea terapiei doamnei m-a 
făcut să mă hotărăsc: nu aveam s-o spovedesc în acea seară. 
Pentru ea, probabil că nu eram decât un medium, unul din 
România, care o poate ajuta să intre în legătură cu cine ştie 
cine. I-am pus în mână un ghid de spovedanie şi am rugat-o 
să vină peste câteva zile, după ce parcurge acel îndrumar. 
Pentru mine, însă, dilemele tocmai apăruseră. Deci nu e 
nevoie de acatist ca să iei legătura cu îngerii? E nevoie să 
găseşti un medium şi gata, totul e rezolvat? Nu e nevoie de 
parastas ca să te afli în comuniunea de iubire cu cei 
adormiţi, ci trebuie să faci o terapie cu îngeri, nu? Îngerii 
sunt, aşadar, nişte cataplasme universale, care ne rezolvă 
problemele. 

         Cât de multe capcane sunt în lume! Cum pot fi 
amestecate şi stricate învăţăturile frumoase ale Bisericii! 
Doamna aceasta credea că îngerul este un slujitor al omului, 
care aşteaptă indicaţii precise de la noi. Sf. Scriptură spune 
altceva: „Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se 
tem de El şi-i va izbăvi pe ei” (Ps. 33, 7) şi Dumnezeu „va 
porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale” (Ps. 
90, 11). Sfinţii Părinţi ne dau mărturie despre existenţa 
îngerilor păzitori, Biserica mărturisind acelaşi adevăr în 
rugăciunile sale. Îngerul păzitor este numit „pedagog şi 
păstor” (Sf. Vasile cel Mare), „înger al păcii” (Sf. Ioan 
Hrisostom), „înger al căinţei” (Hermas) sau „înger al 
rugăciunii” (Tertulian). Sf. Vasile cel Mare şi Clement 
Alexandrinul aşază sub protecţie angelică naţiunile, oraşele 
şi bisericile locale (cf. Apocalipsa 1,20). Fericitul Augustin 
afirmă că „în ziua Judecăţii ne vom auzi viaţa povestită de 
îngerul păzitor”, iar Origen şi Sf. Ambrozie concluzionează 
că: „Totul este plin de îngeri”. 

             Dar dacă îngerul vede că noi ne depărtăm de el, prin 
fapte şi obiceiuri stranii, iată!dacă devine un obiect al 
terapiei noastre, ce face? Origen, Fericitul Ieronim şi Sf. 
Vasile cel Mare susţin că păcatul, în formele lui supreme, 
poate alunga partenerul ceresc de lângă om. Oricum, îl 
întristăm profund, pentru că Serghei Bulgakov afirmă că 
îngerul păzitor este un prieten ceresc, varianta diafană a 
propriei noastre identităţi. Omul şi îngerul său conlucrează 
sub acelaşi „jug”, trag laolaltă acelaşi „atelaj”. Sunt două 
fiinţe cu aceeaşi rădăcină, cu aceeaşi obârşie. Sunt două 
fiinţe şi un singur proiect. Şi mediumul nu poate arăta acest 
proiect. Proiectul este sfinţirea vieţii noastre, mântuirea. 
Mediumul întrerupe legătura cu îngerii, conectează la 
diavoli, abandonează viitorul luminos, orbeşte 
duhovniceşte, propunându-ne enormi paşi eronaţi pentru 
ratarea proiectului înscris de Dumnezeu în inima noastră. 

            În ziua sfinţilor îngeri, să ne rugăm ca puterile cereşti 
să rămână alături de noi şi să povestească viaţa noastră, la 
finalul ei, lui Dumnezeu, în culori calde şi strălucitoare. 

        „Ziua şi noaptea cu faptele mele cele 
rele te amăgesc, te mâhnesc şi te întărât; 
dar, te rog, nu sta departe de mine, ci 
ajută-mă spre a mă îndrepta”

(Cântarea a 3-a, Canonul de rugăciune către îngerul păzitor). 
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diac. Bogdan Bădiţă

          Acesta este Izvorul plin de har din care se adapă şi 
sporeşte viaţa noastră duhovnicească. Dar Domnul este 
viaţă dar şi foc mistuitor şi cei ce se împărtăşesc cu 
nevrednicie îşi atrag o moarte duhovnicească care se lasă în 
chip nevăzut peste duhul şi inima omului. Şi pentru 
aceasta, trebuie să ne spovedim des şi să ţinem nu numai 
rânduiala posturilor de peste an, ci în fiecare zi să avem un 
post al nostru de gânduri şi fapte. Dacă nu facem asta, 
postul de mâncare nu are nici o valoare. Dacă noi nu 
suntem atenţi tot anul la viaţa noastră duhovnivcească, nu 
reuşim să ţinem un post cu adevărat. 

Dar care este postul adevărat şi care este rânduiala 
sau disciplina lui? Rânduiala Postului Crăciunului din acest 
an este următoarea: postul începe pe 15 noiembrie şi se 
termină pe 24 decembrie. În cele 40 de zile este dezlegare la 
peşte începând cu data de 21 noiembrie, în fiecare sâmbătă 
şi duminică şi în următoarele zile: 23 noiembrie, 30 
noiembrie, 3 decembrie şi 7 decembrie. Dar această 
rânduială este un început. Noi trebuie să încercăm să fim 
mult mai râvnitori. Sfântul Teofan Zăvorâtul ne vorbeşte în 
post despre govenie. Ea este o parte alcătuitoare a postului, 
dar se deosebeşte de el printr-o mai mare asprime faţă de 
hrană, gânduri şi somn. Sfântul Teofan ne îndeamnă la înde-

letniciri cum ar fi citirea Sfintei Scripturi şi a cărţilor 
duhovniceşti, întreruperea tuturor grijilor lumeşti ce ne 
tulbură gândirea duhovnicească şi participarea la toate 
slujbele bisericești. Toate acestea trebuie încununate cu o 
deasă spovedanie şi cu împărtăşirea cu Sfintele Taine.

Tot acest proces este menit să cureţe viaţa noastră, 
să-i restabilească rânduiala cea mântuitoare, să ne unească 
cu Dumnezeu, să înnoiască duhul şi toată fiinţa noastră. Şi 
prin Sfânta Euharistie Domnul vine şi se uneşte cu cel 
vrednic să-L primească care simte în căldura euharistiei că 
nu mai este singur, ci cu Hristos. Procedând aşa vom vedea 
că la începutul postului ne întoarcem către Dumnezeu, apoi 
pe parcursul lui ne curăţim de patimi şi ne îndreptăm, ca la 
final să ne sfinţim prin Sfânta Euharistie. La început ne 
întoarcem de la întuneric la lumină, apoi curăţim cămara 
inimii de orice necurăţie şi în a treia etapă ne unim cu 
Hristos care este scopul ultim al ostenelilor noastre pe tot 
parcursul postului Crăciunului. A face toate acestea 
înseamnă a merge pe calea desăvârşită a mântuirii, cale pe 
care mă străduiesc să o urmez şi le-o doresc tuturor 
oamenilor, deoarece acesta este singurul nostru scop pe 
pământ. Tot ceea ce facem trebuie să facem spre mântuire şi 
cu gândul mereu îndreptat la Dumnezeu. Un post 
binecuvântat!

„Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele 
Meu are viaţă veşnică (Ioan 6,53-54).”

SERILE CATEHETICESERILE CATEHETICE

Georgiana Tănase

         În seara luni, 2 noiembrie, credincioșii vin la Biserica 
Sfântul Dumitru plini de speranță. Că vor fi mai aproape de 
Dumnezeu printr-o rugăciune  adusă în casa Lui. Că vor găsi 
răspunsuri la diverse întrebări legate de Dumnezeu și, de ce 
nu, despre îngeri.

         Pentru că mulți dintre noi ne întrebăm ce sunt îngerii, 
Părintele Mihai și invitatul său Părintele Toderiţă Rusu  ne 
răspund la această curiozitate, chiar în apropierea sărbătorii 
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Se spune că îngerii 
sunt întotdeauna lângă noi însă, în același timp, sunt în 
jurul lui Dumnezeu. Pentru că au puterea de a fi în mai 
multe locuri, oriunde am merge, îngerii sunt cu noi. Sunt 
alături de noi, ne călăuzesc, aduc mesaje de la Dumnezeu și 
răspunsuri la rugăciuni. Adesea noi greșim drumul, pentru 
că nu vedem sau ignorăm mesajele îngerului nostru.

      Îngerii sunt menționați frecvent în Biblie (în Noul și 
Vechiul Testament)- ca slujitorii cerești ai lui Dumnezeu, 
creați de Dumnezeu înainte ca pământul să fi fost înteme-
iat. Biblia vorbește de îngeri buni și răi, deși ea accentuează 
faptul că toți îngerii au fost creați de la început buni și 
sfinți. Având  libertatea  să aleagă, numeroși îngeri s-au unit

în răzvrătirea lui Satan și au căzut din starea lor de har, de 
slujitori ai lui Dumnezeu, în felul acesta pierzându-și în 
mod incontestabil rolul lor ceresc.          

            Tot în Sf. Scriptură se vorbește despre o mare oștire 
de îngeri buni, deși doar numele a doi dintre ei este 
menționat: Mihail și Gavriil. Mihail este numit Arhanghel, 
înger conducător. Îngerii sunt veșnici, se închină lui 
Dumnezeu, sunt supuși lui Hristos și îi ocrotesc pe oameni 
la porunca lui Dumnezeu. Pot lua înfățișare umană dar, 
după sfatul pr. Toderiță, nu trebuie să ne dorim să-i vedem. 
Ei poartă război împotriva a ceea ce este demonic și, tot ei, 
îi conduc pe cei mântuiți în cer. Să ne rugăm, deci, să 
ajungem în acel moment!

        Sfinții Părinți ne învață că oamenii nu se pot trans-
forma în îngeri după moarte și nici îngerii nu vor deveni 
niciodată oameni . 

        Dumnezeu a creat îngerii la fel cum i-a creat și pe 
oameni, deci cu liniște în suflete și cu îngerii păzitori 
alături, să fim  încrezători că-i avem tot timpul lângă noi și 
că ne vor ghida drumul în viață. 



         Aşa  cum există un “cod al bunelor maniere “ pentru  a 
ne ghida în societate,  tot asftel există şi  un  “cod” referitor 
la comportamentul în biserică şi în viaţa religioasă, de zi cu 
zi, a creştinului.
        Poate cea mai cunoscută lucrare – pe această temă – 
este “HRISTOITIA – bunul moral al creştinilor”,  scrisă de 
Sf. Nicodim Aghioritul (prăznuit pe 14 iulie).
         Cartea – scrisă pe la anul 1800 – reprezintă – totodată 
şi o frescă vie a comportamentului religios  de acum mai 
bine de doua secole, prezentând interes şi din perspectiva 
sociologică, nu doar din punct de vedere strict teologic !
Când, în urmă cu cca 15 ani, lecturam cu deosebit interes 
respectiva lucrare, mi-a atras atenţia – înainte de toate un 
pasaj  anume: referirea Sf. Nicodim la “patima muncii” (ce 
numim azi “stil workaholic”). Scrie astfel Sf. Nicodim 
Aghioritul, mustrând pe unii meşteri, negustori şi 
cârciumari care : “îndată ce se luminează de ziuă, nu se duc 
la biserică ca să se roage dupa datoria lor, ca prin 
rugăciune să atragă asupra-şi dumnezeiescul ajutor, ci 
defăimand rugăciunea, foarte de dimineaţă aleargă la 
atelierele şi prăvăliile lor “ !
        Din perspectiva omului modern , sigur că o astfel de 
informaţie, despre  programul unei zile din acele vremi, are 
impactul unei adevărate revelaţii ! Deci - iată - oamenii 
obişnuiau să-şi  înceapă ziua “după datoria lor” prin a 
participa la Sf.Liturghie zilnic, nu doar în Sfânta Duminica 
sau de Sf. Sărbători (aşa cum credem noi – cei de azi – că ar 
fi suficient  să participam, pentru a fi buni ortodocsi) ! Iar 
cei care alergau mai înainte spre câştig, fără a-şi mai începe 
ziua rugându-se la biserica, erau “vrednici” de mustrare !
“Dar, bine… “, ar spune  omul modern, “aceasta se întâmpla 
demult, în urmă cu 200 ani , acum noi suntem în  secolul 
vitezei  şi nu mai avem timp … !”
     Şi totuşi …! Peste alţi ani - urmărind  un material 
sociologic (gen ancheta – interviu/înregistrări efectuate 
prin anii 2000) despre viaţa aromanilor din Metsovo (situat 
în Munţii Pindului, mai sus de Meteora) din anii 1930, aflu 
următoarele  aspecte, de la subiecţii  intervievaţi  (de-acum 
octogenari deja): nu doar că ziua şi-o începeau participând 
– în fiecare dimineaţă – la Sf.Liturghie , dar şi că – în fiecare 
seară – se adunau (membrii familiei), la cină, dupa ce 
reveneau - cu toţii - de la Slujba Vecerniei !
        Aşadar, în urmă cu 80 de ani, existau creştini ortodocsi 
(aproape  de  noi,  în  Balcani) care-şi petreceau  toate  zilele
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Duminică, 8 noiembrie, 8.00 – Utrenia şi Sf. Liturghie;
Luni, 9 noiembrie, 17.00 - Program de spovedanie;
                                 19.00 – Seara catehetică;
Marţi, 10 noiembrie, 6.00 - Sf. Liturghie;
Miercuri, 11 noiembrie, 18.00 – Sf. Maslu;
Vineri, 13 noiembrie, 18.00 – Acatist;
Sâmbătă, 14 noiembrie, 10.00 – Parastase (dacă sunt 
anunţate din timp);
Duminică, 15 noiembrie, 8.00 – Utrenia şi Sf. Liturghie; Biserica este deschisă zilnic între orele 8.30 - 20.30

Laurenţiu Bujdoveanu

săptămânii încă în ritm bizantin,  aducând mulţumire lui 
Dumnezeu, atât dimineaţa cât şi seara, participând la 
slujbele bisericii !
       Revenind  în timpurile de azi,  dar cu gândul la cele 
relatate mai sus, privind “peisajul” din  Centrul Bucureştilor, 
nu putem – oare – asemui densitatea de biserici, schituri , 
mănăstiri  de aici, cu un crâmpei de spaţiu bizantin? Şi 
atunci, nu ne-am putea potrivi  şi noi - credincioşii de azi - 
ritmul de viaţă  după  dangătul de clopot şi sunetul de toacă 
ale bisericii ?
         Acestea fiind zise, este lesne de înţeles – aşadar - cu ce 
gânduri am întâmpinat – în urmă cu cateva luni -  vestea că 
la Biserica Sf. Dumitru – Poşta (de jurământ) se va oficia,  de 
către pr. paroh Mihai Gojgar, în fiecare zi de marţi (ora 
6.00), Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie !
      Zeci de enoriaşi reuşesc să participe – începand de 
atunci - la această întâlnire cu Mântuitorul Iisus Hristos, în 
fiecare zi de marţi  a săptămânii! Doar cei care au participat 
cel puţin o dată la aceste slujbe, pot povesti despre acea 
bucurie sufletească, ce le înseninează restul zilei, 
îndreptându-se fiecare  apoi – binecuvântat şi miruit - spre 
lucrul său !
        Atmosfera de taină, la lumina lumânărilor, aduce  mult 
cu  ceea ce am întâlnit în Sf. Munte Athos! Liniştea 
sufletească  care îţi este transmisă de participarea la 
Sf._Liturghie de dimineată, face ca în fiecare marţi 
dimineaţa să ajungă, din diferite colţuri ale Capitalei, 
credincioşi ai acestei biserici, dar şi din alte parohii, dornici 
să aducă Slava lui Dumnezeu, înainte de a-şi începe lucrul 
sau de a ajunge la serviciu! Poate că ar fi bine - pe viitor - ca 
şi în alte parohii din Centrul Vechi să se slujească în câte 
una din zilele lucrătoare, astfel încât dreptcredincioşii 
creştini să aibă posibilitatea de  a-şi începe ziua cu 
participarea la Sf.Liturghie, în toată săptămâna !
        Până atunci însă, noi, mulţi dintre enoriaşii Bisericii 
Sf._Dumitru-Postă, în dimineţile de marţi, uneori ajungând 
prin întuneric, ploaie, vreme bună sau frig, singurii trecători 
ai Centrului Vechi încă adormit, alegem să ne începem ziua 
prin căutarea isihiei, pe care sigur o găsim prin participarea 
la Sf. Liturghie !
      Isihie   pe care, cu bucurie, încercăm să o împărtăşim 
apoi şi celor  pe care-i întâlnim în decursul  zilei respective, 
sau acum, cititorilor nostri, prin intermediul revistei 
parohiale “Dimitrios” !

Luni, 16 noiembrie, 17.00 - Program de spovedanie;
    19. 00 – Seara catehetică;

Marţi, 17 noiembrie, 6.00 - Sf. Liturghie;
Miercuri, 18 noiembrie, 18.00 – Sf. Maslu;
Vineri, 20 noiembrie, 18.00 – Vecernie;
Sâmbătă, 21 noiembrie (Intrarea în biserică a Maicii Intrarea în biserică a Maicii 
DomnuluiDomnului), 8.00 – Utrenia şi Sf. Liturghie.
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O copilărie religioasă reduce semnificativ riscul dependenţei de alcool sau droguri. Este concluzia unui studiu 
publicat în revista academică „Religion” (christiantoday.com).

„Încălzirea globală este o criză morală şi e nevoie ca milioane de oameni să-şi schimbe comportamentul zilnic. 
Ştiinţa nu poate să salveze planeta de una singură, ci poate doar să ofere date. Ea nu ajunge în adâncurile omului”, a 
spus Patriarhul ecumenic, Bartolomeu I, la întâlnirea cu Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby. Biserica Angliei a 
făcut un apel la credincioşi ca o zi pe lună să ţină post şi să se roage pentru sănătatea planetei (telegraph.co.uk).

Pentru a "supraviețui", comunitățile rurale din Anglia au propus transformarea bisericilor lor în magazine rurale, 
oficii poștale, depozite alimentare sau centre expoziționale. Biserica Angliei isi va spori numărul așa-numitelor «biserici 
festive» - «biserici de cult festiv", in care sa se slujeasca numai la Paști, de Crăciun, și posibil la unele sarbatori mari 
religioase. Motivul acestor decizii il constituie lipsa fondurilor pentru întreținerea lacasurilor și, totodata, reducerea 
numărului enoriașilor (Blagovest-Info). 

Guvernul chinez a modificat numărul de copii reglementat pentru familie (stabilit în 1970), de la unu la doi, speriat 
de îmbătrânirea demografică (nytimes.com).

Numeroase biserici din Insula Lesbos au fost oferite ca adăposturi provizorii pentru 300 de refugiaţi uzi şi îngheţaţi 
eşuaţi aproape de coasta insulei (LOnews).

     Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici 
nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup 
muritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la calea mântuirii. Așa, sfinte îngere al lui 
Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate 
zilele vieții mele și orice am greșit în această zi. Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca 
să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic 
să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin.
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