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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

        Islanda a devenit independentă în aceeaşi zi în care noi am 
devenit România Mare, 1 decembrie 1918. Ei parcurseseră un 
mileniu de dominaţie norvegiană şi daneză, noi aproape două mii 
de ani de rugăciuni de izbăvire şi pace sub mult mai mulţi 
stăpânitori. Ei, o insulă între două oceane, noi, o insulă de latinitate 
între mări lingvistice tulburi şi greu de asimilat. Cu o populaţie mai 
mică decât Sectorul 6, Islanda este, însă, mult peste nivelul de trai 
al celor din Militari şi Drumul Taberei. Mica ţară nordică a devenit 
un model de democraţie şi de echilibru economic, o reprezentantă 
tradiţională a spiritului scandinav. 

         De ce vorbim de Islanda aici? În Duminica Orbului din Ierihon? 
Pentru că zilele trecute a circulat în mass-media o informaţie 
potrivit căreia nici un tânăr islandez sub 25 de ani nu crede că 
Universul a fost creat de Dumnezeu. Puşi în faţa acestei dileme, 
având de ales între „Big Bang”, „Dumnezeu” şi „nu ştiu”, 93,9% au 
ales prima variantă, iar 6,1% ultima variantă. Dumnezeu nu a 
existat în răspunsurile tinerilor. Nota bene, sondajul a fost 
comandat de o instituţie secular-umanistă şi poate că acest aspect 
ar fi putut, cumva, influenţa, un număr oarecare de respondenţi. 
Dar dacă iei în calcul şi faptul că doar 46% dintre islandezii de toate 
vârstele se declară religioşi, atunci ai un tablou complet al unei ţări 
care L-a scos pe Dumnezeu din peisajul existenţei şi s-a izolat, nu 
doar teritorial, prin voia Naturii (nu aşa ar zice?), în pescuit, turism 
şi politici financiare ferme (Islanda a fost printre puţinele ţări din 
lume care au permis falimentul băncilor în grava criză economică 
din 2007-2008).

        Modelul islandez este promovat, dorit, căutat de multe naţiuni 
şi de mulţi oameni. Cine nu ar vrea să trăiască în securitate şi 
bunăstare? În topul celor mai ateiste ţări, Islanda este la mare luptă 
cu celelalte ţări nordice, cu Cehia, Austria şi alte economii 
puternice. Oare asta trebuie să fie şi ţinta noastră? Pentru că, iată!, 
aproape fără excepţie, un PIB ridicat înseamnă un nivel de 
spiritualitate scăzut. 

      Cum a devenit Islanda o ţară de gheaţă spirituală? În timp, 
desigur, aşa cum orice om îngheaţă ori se dezgheaţă: pas cu pas. 
Pentru că tot pas cu pas s-a ridicat economic. Orbul din Evanghelia 
de azi (Luca XVIII 35-43) este întrebat de Hristos ce doreşte, de par-

că nu era limpede că acel nefericit nu îşi putea dori nimic altceva 
decât lumina ochilor. Bineînţeles că Sfinţii Părinţi au reliefat 
credinţa celui fără vedere şi nădejdea lui pusă în Domnul. După 
modelul islandez, cerşetorul de la porţile Ierihonului ar fi fost tratat 
cum se cuvine într-un spital civilizat, ar fi beneficiat de 
meloterapie, somon proaspăt şi saună de înaltă calitate. Dar ar fi 
rămas orb. Dilema noastră ar trebui să fie: ne dorim o viaţă ultra-
confortabilă, gustoasă şi pufoasă, ori una în care pur şi simplu să 
vedem? De ce nu se pot îmbina cele două? Hm, pentru că, 
observaţi!, statistica spune că nu se poate şi cu bani şi religios. Îl 
putem cerceta şi pe Clement Alexandrinul, el a încercat să spună 
„Care bogat se va mântui” (un tratat teologic recomandat).

       Pentru că preferinţele Bisericii au fost întotdeauna simplitatea 
şi dispunerea echilibrată a resurselor între fraţi, pilda orbului ne 
cheamă să vedem nu profitul, ci nevoia celorlalţi, nu înavuţirea fără 
Dumnezeu, ci împărtăşirea cu toţi. Comunităţile ortodoxe se 
străduiesc să ofere Cuvânt şi Viaţă, pâinea cea de toate zilele şi 
Pâinea cea Cerească, în fiecare Sfântă Liturghie. Dumneavoastră 
sunteţi cei care susţineţi activităţile parohiale şi o faceţi într-un 
mod admirabil. Biserica Sfântul Dumitru are o enorie liliputană, cu 
suflete „gulliverice” şi de aceea sentimentul întâlnirii împreună ne 
aduce linişte. După modelul lui David, care l-a învins pe Goliat, şi 
noi ne propunem să facem multe, aşa cum aţi văzut în numărul 
special de acum două săptămâni. Ajutorul dumneavoastră este 
esenţial. Foarte util este completarea formularului 230 (pe care îl 
găsiţi în revistă, pe site şi la pangar) pentru Biserica Sf. Dumitru, 
campanie pe care o iniţiem astăzi. Promovaţi acest demers în 
familia, grupul de prieteni şi societatea unde vă desfăşuraţi 
activitatea. Cei 2% din impozitul pe venit pe care aveţi dreptul să-i 
direcţionaţi unde doriţi fac parte din suma de gesturi necesare în 
viaţa creştinului din 2016. Pentru că nu trebuie să uităm niciodată 
că suntem ai lui Dumnezeu, crescuţi de Maica Biserică şi datori faţă 
de fraţii noştri. Astfel, implicându-ne, vom evita paşii care ne duc 
spre o inimă de gheaţă, spre o existenţă de gheaţă (Gulliver Ice), 
spre un aşa-zis model Ice-landic, în totală autonomie de Creator. Ce 
interesant! Între sufletele gulliverice şi economiile gulliver-ice nu 
este decât o liniuţă, o liniuţă-abis, însă, exact ca între infinitatea 
dragostei lui Dumnezeu şi focul îngheţat al iadului. 

http://www.sfantuldumitruposta.ro/


                      LECTURĂLECTURĂ  patristicĂpatristicĂ

  LITURGICĂLITURGICĂ

diac. Bogdan Dumitru Bădiţă

  Pe 3 februarie, la o zi după sărbătoarea Întâmpinării Domnului, Biserica face pomenirea 
Sfântului și dreptului Simeon. El era unul dintre cei 70 de înțelepți din Israel, care, la porunca 
regelui Ptolomeu al Egiptului, au tradus Vechiul Testament din limba ebraică în limba greacă. 
Simeon s-a îndoit de cuvintele profetului Isaia care spunea: „Iată, fecioara va lua în pântece și va 
naște fiu”, necrezând că o fecioară poate să aducă pe lume un prunc. În momentul în care a vrut să 
șteargă aceste cuvinte, îngerul Domnului i s-a arătat și l-a oprit spunându-i: „Nu fi necredincios faţă 
de cele scrise, şi a căror împlinire singur o vei vedea. Pentru că nu vei gusta moartea până ce nu vei vedea 
pe Cel ce se va naşte din Curata Fecioară, Hristos Domnul”.

               După obiceiul Legii Vechi, la 40 de zile de la naștere, Mântuitorul este adus la templul din 
Ierusalim de Fecioara Maria și de Dreptul Iosif. Atunci când Îl vede, la îndemnul Sfântului Duh, 
Sfântul Simeon Îl ia în brațe și spune „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, 
în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta”.

Aceeași rugăciune este citită de fiecare dată la slujba Vecerniei. În fiecare zi, Biserica începe slujba de seară mai întâi prin rostirea 
psalmului 103, evocând crearea lumii, apoi prin cântarea unor fragmente din psalmii 140 si 141, reamintindu-ne de căderea în păcat. După 
aceea, urmează cântarea Lumină lină, ce ni-L prezintă pe Mântuitorul Hristos urmat de pașnica Sa lumină, iar spre sfârșit este rostită 
rugăciunea Dreptului Simeon, care ne aduce speranța împărăției veșnice. Rugăciunea Dreptului Simeon este rostită, de asemenea, după 
împărtășirea cu Sfintele Daruri și mai este rostită de clerici atunci când își scot veșmintele.

Cântarea acestei rugăciuni este unul dintre cele mai solemne momente din timpul Vecerniei. Ea subliniază credinţa Bisericii în 
cele două firi ale Mântuitorului Iisus Hristos – dumnezeiască şi omenească. Bătrânul Simeon ne transmite, peste veacuri, că Iisus este 
adevăratul Mesia, Cel care va izbăvi întreg neamul omenesc de robia morții. Al doilea aspect al rugăciunii menţionate reliefează faptul că, 
prin Israel, Dreptul Simeon nu se referea la poporul Israel în sine, din punct de vedere etnic sau teritorial, ci se referă la noul Israel, noul 
mod de viață pe care Mântuitorul l-a adus prin jertfa Sa de pe Cruce. De aceea și noi spunem în loc de Israel,  ...pe poporul Tău 
binecredincios.

FILANTROPIEFILANTROPIE

Alexandra Maria Nicolaescu

       O familie cu șase copii din satul Bobești, județul Ilfov, a 
rămas în ajunul Bobotezei fără un acoperiș deasupra capului. 
Casa în care locuiau a fost mistuită de un incediu aproape în 
întregime. Toți membrii familiei sunt teferi, dar flăcările le-au 
distrus toate bunurile. Pe 11 ianuarie, în urma unei colecte 
organizate în parohia noastră, copiii și părinții acestora au 
primit ajutoare constând în obiecte de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, dar și alimente. Pachetele au fost distribuite cu 
sprijinul părintelui Mihai Miron, parohul bisericii „Sfânta 
Treime” din Bobeşti. Comunitatea de la “Sfântul Dumitru” a 
mai sprijinit cu haine și jucării și alte familii defavorizate din 
satul ilfovean aflat în apropierea gropii de gunoi Glina.
        Mulţumim că ne-aţi fost alături în acest demers!

              Sfântul Grigorie de Nyssa despre Sfântul Efrem: " După cum toţi oamenii au 
din fire respiraţia cea mereu lucrătoare, aşa şi Sfântul Efrem avea lacrimile. Şi 
niciodată, nici zi, nici noapte, nici măcar pentru o clipă, ochii lui neadormiţi nu 
erau uscaţi".

 Sfântul Efrem: "Când mă întind să mă odihnesc, Doamne, îmi vine în minte 
iubirea ta, şi mă trezesc la miezul nopţii să-ţi mulţumesc. Însă aducerea-aminte de 
păcatele mele mă înspăimântă şi încep să vărs lacrimi. Şi aş cădea, desigur, în 
deznădejde, dacă n-ar veni iute să mă întărească pe mine cel pe jumătate mort, 
tâlharul, vameşul, femeia păcătoasă, canaaneanca, femeia care avea scurgere 
de sânge, samarineanca".



Vieţi de sfinţiVieţi de sfinţi

Tãnase-Laurenţiu Bujdoveanu
             Printre cărţile care m-au impresionat profund, de-a lungul vremii, un loc aparte îl ocupă 
lucrarea “Apărătorul adevărului. Viaţa Sfântului Atanasie cel Mare”, scrisă de Pr. Michael Molloy. 
Din paginile cărţii, dar şi din alte izvoare cercetate, reiese personalitatea ieşită din comun, de-a 
dreptul legendară, a unui mare sfânt care - pentru modul eroic în care a ştiut să apere creştinismul - 
a fost supranumit şi „părintele Ortodoxiei”.

          Sfântul Atanasie (“nemuritorul”, în lb.greacă) se naşte la anul 298 d.H., în Alexandria 
Egiptului, în vremea unor mari tulburări. Tânărul Atanasie deprinde o educaţie aleasă şi dobândește 
o cultură impresionantă (teologică şi filosofică), dublate de o iscusinţă ce avea să fie remarcată de 
timpuriu. După anul 313, atunci când creştinismul devine religie recunoscută în Imperiu, în 
Alexandria devine patriarh Sfântul Alexandru, care avea să-l remarce pe tânărul Atanasie, 
prevăzându-i ascensiunea într-o funcţie înaltă. În scurt timp, Atanasie, care avea 19 ani, este numit 
arhidiacon personal al patriarhului. Tot acum, acesta scrie primele lucrări: “Cuvânt împotriva 
elinilor” şi “Despre întruparea Cuvântului”. La marele Sinod de la Niceea (325 d.H.), tânărul 
Atanasie avea să se remarce prin argumentaţia strălucită împotriva arianismului, erezie ce sfâşia, la 
acea vreme, unitatea Bisericii. 

            Mare erudit, Sfântul Atanasie cel Mare avea să scrie - de-a lungul întregii sale vieţi - 36 de 
lucrări, multe dintre acestea esenţiale pentru înţelegerea, dar şi pentru apărarea Ortodoxiei, ceea ce 
l-a determinat pe Sfântul Grigorie Teologul să-l numească “stânca şi stâlpul cel mare al Bisericii”. 

                     Poate cea mai cunoscută lucrare - un adevărat “best seller” al epocii - a fost “Vita Antonii“ - Viaţa Sfântului Antonie cel Mare, 
întemeietorul vieţii monahale. Pe marele monah, Sfântul Atanasie îl cunoscuse încă din anii tinereţii, petrecuţi - în parte - şi în pustie, 
legând o mare prietenie cu acesta. După moartea Sfântului Alexandru, deși refuză inițial, Sfântul Atanasie este hirotonit Patriarh al 
Alexandriei, la vârsta de doar 30 ani (328 d.H.) Ca păstor al Alexandriei şi al întregului Egipt, a rezistat - până la moarte - timp de 45 ani. S-
a războit îndelung cu ereticii lui Arie (la care s-au aliat şi meletienii, alţi eretici ai vremii), fiind alungat de cinci ori din scaunul patriarhal, 
suferind tot atâtea exiluri (însumând 17 ani ) atât în Europa, dar şi în pustia Egiptului. Iată de ce Sfântul Atanasie cel Mare a fost 
caracterizat de contemporani printr-o celebră expresie latinească, ce străbate veacurile,  adevărată pildă de statornicie în credinţă: 
“Athanasius contra mundum“ (“Atanasie împotriva lumii”). În domeniul Teologiei, sfântul are marele merit de a fi stabilit lista celor 27 de 
cărţi ce compun canonic Noul Testament. Trece la Domnul în anul 373, la vârsta de 75 de ani. 

               Biserica Ortodoxă îl cinsteşte în fiecare an la data de 18 ianuarie, atunci când este prăznuit și Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei. 
Ce am mai putea adauga în final despre cel care a scris: “Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să devină Dumnezeu“? Să plecăm genunchii la 
rugăciune, închinându-ne icoanei sale, spunând: “Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”.

tradiţiitradiţii

drd. Silviu Constantin Nedelcu
Sfântul Trifon s-a născut în satul Lampsac din Frigia (azi în Turcia), undeva pe la 

sfârşitul secolului al III-lea. În vremea împăratului roman Deciu, aflându-se că este creştin, a 
fost prins şi a îndurat multe chinuri din partea persecutorilor. Sfântul a îndurat lovirea cu 
bâtele, a fost ars, i s-au bătut cuie în tălpi apoi a fost plimbat prin cetate. Nevrând să jertfească 
şi să se închine la idoli, el a fost condamnat la moarte prin tăierea capului. Sfântul şi-a dat 
ultima suflare în mâinile lui Dumnezeu. Creştinii au luat trupul acestuia cu gândul să-l îngroape 
la Niceea, însă sfântul li s-a arătat şi le-a cerut să-i ducă trupul în satul natal, Lampsac. Mai 
târziu, sfintele sale moaște au fost mutate la Constantinopol, apoi la Roma. 

Sărbătorirea Sfântului Trifon se face pe data de 1 februarie, în popor spunându-se că 
sfântul are putere asupra începutului primăverii. Tot tradiția ni-l înfățișează pe Sfântul Mucenic 
Trifon păzind livezile de omizi şi lăcuste, iar pe oameni de nebunie. 

Legat de această dată, în sudul Olteniei există un obicei de pregătire a viei pentru 
următorul an, care mai este cunoscut şi sub numele de Arezeanul viilor; în Banat şi Transilvania, 
în ziua de 1 februarie, bărbaţii ieşeau în livezi şi, după ce curăţau pomii, îi stropeau cu 
agheazmă. În Banat mai exista un obicei: din vârful unui deal cu vii se rostogolea o roată 
aprinsă, sensul fiind acela de a fertiliza via şi a o scăpa de duhurile rele. În unele zone, de 
Sfântul Trifon este ziua omizilor, iar în această zi se sfințesc grâul şi porumbul pentru semănat.

În Bulgaria, de Sfântul Trifon este sărbătoarea viței de vie, a vinului, a grădinarilor și a 
patronilor de taverne. Trifon este cel care prevestește finalul iernii și apropierea primăverii, 
aceasta fiind o perioadă de tranziție între pământul înghețat și pământul roditor. Tot în 
Bulgaria, se spune că ziua de 1 februarie marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă, fiind un fel de 
Dragobete bulgăresc, de la sud de Dunăre. În această zi se bea mult vin în onoarea sfântului, iar 
vinul cel mai apreciat de degustători este mai apoi premiat în cadrul unui festival național.
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Serile cateheticeSerile catehetice

            Proiectul Serilor catehetice (în fiecare luni, de la ora 19:00) 
se conturează tot mai frumos, de la o săptămână la alta. Încercăm să 
ne împlinim vocația și chemarea de paraclis universitar, dar ne 
dorim să avem nu doar tineri în mijlocul nostru, ci pe oricine este 
interesat să înțeleagă mai bine credința ortodoxă și viața Bisericii. 
Pe 25 ianuarie îi vom evoca pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, 
Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Trei tineri vor expune, pe 
scurt, vieţile celor trei mari teologi, iar apoi va fi abordată câte o 
temă  din scrierile  lor.  Pe 1  februarie  continuăm  discuțiile  despre 
  

cultul celor adormiți. Tema a fost dezbătută la seara catehetică din 
18 ianuarie, însă, ținând cont că numărul întrebărilor dumnea-
voastră a fost foarte mare, iar timpul nu ne-a permis să oferim 
tuturor răspunsuri, am considerat că o nouă întâlnire pe această 
temă este mai mult decât necesară. Informații suplimentare veți 
găsi pe site, sfântuldumitruposta.ro, dar și pe pagina de Facebook - 
Revista Dimitrios. Nu uitați că, la fiecare seară catehetică,  cea  mai 
bună întrebare adresată pe Facebook este premiată. 
Vă așteptăm!

Viaţa parohieiViaţa parohiei

Serile cateheticeSerile catehetice

            În fiecare sâmbătă, la Biserica „Sfântul Dumitru” se oficiază 
parastase pentru cei trecuți la Domnul. Tot sâmbăta, 15 persoane 
nevoiașe din parohie primesc o masă caldă. Nu întâmplător acțiunea 
socială este organizată în această zi. Dacă faceți pomenirea cuiva 
drag și vreți să oferiți pachete cu mâncare sau o masă caldă unor 
oameni cu adevărat lipsiți, vă invităm să veniți în ajutorul nostru. 
Fie că pregătiți dumneavoastră mâncarea, fie că ne sprijiniți 
financiar și ne ocupăm noi de prepararea acesteia, acest mod de a 
face pomană este împlinirea cu adevărat a datoriei creștinești a 
pomenirii celor adormiți. Pentru o mai bună organizare, vă rugăm să 
anunțați din timp dorința de a face un parastas, dar și intenția 
dumneavoastră de a oferi celor săraci o masă caldă. Doamnele de la 
pangar vă vor oferi toate detaliile.
              Vă invităm, totodată, să continuăm tradiția de a împărtăși 
împreună câteva momente după fiecare Liturghie de duminică. Tot 
ce trebuie să faceți este să doriți să împărțiți cu cei care participă la 
slujbă un pahar de ceai, o cafea, un sanviș sau o prăjitură. Vă puteți 
înscrie la pangar pentru oricare dintre duminicile viitoare.

            În conformitate cu legislaţia bisericească, la nivelul fiecărei parohii - în funcţie de categoria acesteia - Consiliul Parohial stabilește 
anual un cuantum al contribuţiei benevole pentru biserica parohiei respective. Este vorba de o sumă plătită de fiecare familie pentru 
sprijinirea activităților bisericii. La stabilirea acestei sume, Consiliul Parohial ţine cont, în principal, de numărul de familii din parohie; 
numărul de salariaţi ai bisericii şi cheltuielile salariale aferente; valoarea estimativă a plăţii utilităţilor (apă, curent electric, gaze etc) și 
numărul serviciilor religioase (botezuri, cununii, înmormântări).
       Contribuția anuală, benevolă, a enoriașilor parohiei noastre este de 100 de lei. Ea poate fi achitată oricând, la pangarul 
bisericii.

Program liturgic 25 ianuarie  7 februarie–Program liturgic 25 ianuarie  7 februarie–
Luni, 25 ianuarie, 17.00 – Program de spovedanie;

19.00 – Seara Catehetică;
Marţi, 26 ianuarie, 6.00 –Sfânta Liturghie;
Miercuri, 27 ianuarie, 18.00 – Sfânta Taină a Maslului şi Cateheză.
Vineri, 29 ianuarie, 18.00 – Vecernie şi Litie;
Sâmbătă, 30 ianuarie (Sfinţii Trei IerarhiSfinţii Trei Ierarhi), 8.00 – Utrenia şi Sfânta Liturghie;
Duminică, 31 ianuarie, 8.00 – Utrenia şi Sfânta Liturghie;
Luni, 1 februarie, 17.00 – Program de spovedanie;

              18.00 – Vecernie;
              19.00 – Seara Catehetică.

Marţi, 2 februarie (Întâmpinarea DomnuluiÎntâmpinarea Domnului), 8.00 – Utrenia şi 
Sfânta Liturghie;

Miercuri, 3 februarie, 18.00 – Sfânta Taină a Maslului şi         
                                               Cateheză;
Vineri, 5 februarie, 18.00 – Acatistul Sf. Haralambie;
Sâmbătă, 6 februarie, 9.00 – Parastase (dacă sunt anunţate 

din timp);
Duminică, 7 februarie, 8.00 – Utrenia şi Sfânta Liturghie.

Biserica este deschisă zilnic între orele 8.30 - 20.30

B-dul Mihail Kogălniceanu,
 nr. 24, Parter
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