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Precuvântare
Dacă veți parcurge alte precuvântări, veți
observa că autorii își justifică demersul literar printr-o
trăire, inspirație, căutare. În cazul meu, volumul apare
ca un răspuns la solicitarea unor enoriași care m-au
întrebat de ce nu adun la un loc toate editorialele
apărute în revista Dimitrios, având în vedere că
articolele din anii trecuți din bilunarul parohial nu se
regăsesc undeva anume. Așa că am pus împreună
primele 100 de texte, publicate între 2012 și 2016 și le
înfățișez înaintea dumneavoastră cu invitația de a le
parcurge deodată cu istoria noastră recentă. Ele nu
descriu sau interpretează exclusiv motive evanghelice
sau liturgice, ci se îmbrățișează cu trăirile, eforturile,
eșecurile și realizările comunității Bisericii „Sfântul
Dumitru-Poștă”, Paraclis Universitar. Așa se explică și
dinamica textelor și chiar a stilului. Schimbările din
noi se regăsesc în cuvintele pe care le înveșnicim în
scris. Nu am primenit fundamental textele față de
felul în care s-au ivit întâia oară; notele de subsol și
cizelarea frazelor, ici și colo, au rămas singurele
intervenții. Am preferat primatul cronologiei și
naturalețea creșterii în timp, abandonul sistematizării
și evitarea modificărilor sugerate de trecerea anilor.
Veți putea constata, așa cum am făcut-o și eu când
le-am parcurs integral, o tranziție a preocupărilor
11

strict legate de textul evanghelic spre subiecte și
oameni din cotidian. Veți călători împreună cu
sufletul meu spre geneza unor texte izvorâte din idei
vehiculate în jurul nostru, jocuri de cuvinte, priviri
anonime, gânduri nedezvăluite.
Mulțumesc tuturor celor care m-au inspirat,
criticat, ajutat în modelarea frânturilor de gând.
Le-am numit PArticole de suflet pentru că ele
îngemănează articole din Dimitrios și părticele din
inima mea; a ieșit cuvântul particole, o simbioză între
doi termeni, o unire între vechi și nou, între
monumentalitatea lăcașului și ineditul care ne
provoacă zilnic. Mulțumesc membrilor colectivului de
redacție care, în decursul celor patru ani, 2012-2016,
au contribuit la editarea revistei Dimitrios, implicit a
textelor mele! Mulțumesc sfinților ocrotitori ai
lăcașului unde slujesc, Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de mir (26 octombrie), Sfântul
Sfințit Mucenic Haralambie, Izbăvitorul de molimă
(10 februarie), Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor
Pantelimon, Mare Doctor fără de arginți (27 iulie),
Sfântul Sfințit Mucenic Antipa al Pergamului,
Vindecătorul bolnavilor de dinți (11 aprilie), Sfântul
Cuvios Nicanor, Ocrotitorul copiilor (7 august) și
Sfântul Apostol Iuda Tadeul, Apărătorul celor fără de
nădejde (19 iunie)!
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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1.

Hristos a înviat!
(Duminica Tomii)

Este o clipă istorică pentru această parohie. Iar
dumneavoastră, cei care citiţi aceste rânduri, sunteţi
martorii unor momente de mare însemnătate pentru o
comunitate de dimensiuni extrem de reduse din
centrul Capitalei1. Când eram la începuturile noastre
de Paraclis Universitar, mai 20092, nu prea
îndrăzneam să ne gândim la ziar, foaie sau fiţuică
parohială. Presantă era factura la gaze și energie
electrică. Au trecut trei ani de atunci, biserica a ajuns
la vremea intrării la grădiniţă, există viaţă în ea şi în
jurul ei. Am început să ne facem simţită prezenţa. A
venit vremea să ne urcăm la Ierusalim. Cum adică?
Cu puţin timp înainte de a merge spre Pătimirea Sa
de bună voie, Mântuitorul Hristos i-a anunţat pe
ucenicii Săi că Fiul Omului, adică El, trebuie să fie dat
în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit.
Unsprezece dintre ei se gândeau în sinea lor că este
un act sinucigaş. Cum, Tu, care ştii că eşti urmărit de
Parohia „Sfântul Dumitru-Poștă”, Paraclis Universitar, are
arondate 80 de familii.
2 12 mai 2009 – Parohia devine Paraclis Universitar.
1
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farisei, Care ştii că Îţi vor moartea, Tu te duci la ei?
Scapă-ţi viaţa, stai departe de ei, pune-Te la adăpost!
Unul dintre ei, însă, Toma, amintit în cea de-a doua
Duminică de după Paşti, a zis: „Să mergem şi noi să
murim cu El“. Devotamentul şi jertfelnicia lui Toma
zdruncină grav opinia eronat înşurubată în raţiunile
noastre cum că el ar fi fost un necredincios.
Ce fel de necredincios este acela care îşi pune
viaţa pentru Dascălul său? Toma nu era un
necredincios, era un ucenic ce se distingea de ceilalţi
prin ştiinţa de carte. Mai apoi, după Slăvita Înviere a
Domnului, a propovăduit Evanghelia până în părţile
Indiei, unde şi astăzi există o comunitate de creştini
ce se numesc după cel ce greşit poartă stigmatul
necredinţei.
Oare câţi dintre noi nu ne-am arătat necredinţa
în cele mai mici lucruri din viaţa noastră? De câte ori
nu am invocat necesitatea ca ochii noştri să vadă şi
urechile noastre să audă şi palmele noastre să simtă
adevărul? De parcă adevărul ar trebui certificat la
nivel vizual, auditiv sau tactil. Şi mai ales, adevărul
credinţei.
Exemplul lui Toma este întăritor pentru noi, ne
dă încredere. El, înaintea noastră, a dorit să pună
mâna sa în coasta înjunghiată a Domnului, el,
înaintea noastră, a dorit să vadă urmele piroanelor
care L-au ţintuit sângeros pe Hristos pe Cruce. Dar
tot el, Toma, numit Geamănul, a fost cel care ne-a
14

certificat nouă adevărul credinţei. Prin nespusa
bucurie a lui, interpretată îndeobşte ca îndoială, noi
toţi am aruncat îndoiala şi am devenit credincioşi.
Mâna lui întinsă spre trupul slăvit al lui Iisus Hristos
are degetele noastre tremurânde de întrebări, lovite
de patimi, însângerate de rănile pe care ni le facem
singuri sau „ajutaţi“ de alţii. Pentru toţi, însă, pentru
infinitatea de degete care se apropie de rănile
trupului Domnului, răspunsul este unul singur: DA,
Hristos a înviat!
Acum, cei care faceţi cunoştinţă prima oară cu
parohia noastră, aş vrea să ştiţi că suntem în
permanentă căutare de răspunsuri. Dacă adevărul
evanghelic este o certitudine şi nu îl făgăduim, ba
chiar încercăm să îl explicăm şi trăim, sunt foarte
multe alte chestiuni care ne dau efectiv bătăi de cap.
Cum să propunem şi altora viaţa în Hristos şi în
Biserică, cum să fie alegerea aceasta mai atractivă
decât orele cheltuite cu nesaţ la terasele, barurile și
pub-urile ce ne înconjoară şi acompaniază muzica
religioasă difuzată în sfântul lăcaş permanent, cum să
educăm cu delicateţe, fără să supărăm, dar şi fără să
ne ratăm vocaţia de povăţuitori şi, poate cea mai
stringentă întrebare, cum să redăm haina cea
frumoasă a acestei biserici care trebuie să fie o
prinţesă a Centrului Vechi3?

În 2012 ne propuneam să începem lucrări ample de consolidare
și restaurare a bisericii, aflată în avansată fază de degradare.
3
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La unele avem răspunsuri. La multe vă aşteptăm
pe dumneavoastră să ne ajutaţi să le găsim. De fapt,
scopul ar fi nu să ne ajutaţi, precum într-o acţiune
exterioară, o intervenție din afară, ci să fiţi membri ai
familiei; durerea noastră să fie şi durerea dumneavoastră, bucuria noastră să fie şi bucuria dumneavoastră, Biserica „Sfântul Dumitru“ să fie şi a
dumneavoastră. Așa cum şi este.
Deşi am lăsat la sfârşit, poate pentru că sfârşitul
încoronează un lucru – finis coronat opus -, adresăm
mulţumirile noastre Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, care a binecuvântat demersul nostru, care este
permanent alături de noi, care ne-a binecuvântat să
lucrăm spre mântuirea sufletelor noastre aici, în inima
oraşului, care ne poartă în rugăciunile sale şi care a
arătat înţelegere pentru slăbiciunile noastre.
Hristos a înviat!
(Articol apărut în revista Dimitrios,
nr. 1 - aprilie 2012)
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2.

Chiar vrem să fim sănătoși?
(Duminica a IV-a după Paști)

De ce a întrebat Iisus pe bolnavul de la
scăldătoarea Vitezda, din Duminica a IV-a după Paşti,
dacă vrea să fie sănătos? Ce sens are întrebarea
„Voieşti să te faci sănătos?“ adresată unui om
paralizat de aproape patru decenii? Nu, nu este fără
sens. Este doar o chestiune de accent, aşa cum se
întâmplă şi cu viaţa noastră în multe rânduri.
Chestiuni de accent. Tradusă pentru urechile tuturor,
întrebarea ar fi: „Vrei cu adevărat să te faci sănătos?
Chiar vrei?“. Şi, dintr-o dată, întrebarea devine nu
doar pertinentă, ci cât se poate de actuală pentru noi.
Care noi? Noi cei care întotdeauna cerem câte ceva de
la Dumnezeu, care întotdeauna ne ploconim să ni se
dea o minune, care mereu ne plângem pentru starea
catastrofală în care ne aflăm, pentru singurătatea
noastră, pentru boală, nedreptăţi şi toate cele. Dar tot
noi care nu facem mare lucru pentru schimbarea stării
noastre. Ca unii care aşteaptă să ia un examen doar
dormind cu manualul şi o iconiţă sub pernă, desigur
un manual nedeschis. Ca unii care se plâng de
singurătate, dar nu întreabă pe nimeni de sănătate. Ca
17

unii ce se miră de ce lumea nu râde cu ei, deşi stau
permanent încruntaţi şi parcă dispuşi să împungă pe
cineva. Iar acestea sunt doar câteva exemple extrase
în fugă din poveştile înregistrate de ochii mei în viața
de zi cu zi.
Chiar vrei să fii sănătos? Vorbeşti serios? Sau o
spui, aşa, pentru că trebuie să te plângi? Dar tu ce faci
pentru a te vindeca? Ai cerut sfatul unui preot? I-ai
urmat canonul, tratamentul? Eşti prezent în marele
spital care este Biserica? Iei doctoriile menite să te facă
bine? Îţi vindeci tu, oare, indiferenţa şi egoismul în
care eşti manipulat să trăieşti? Pui tu, oare, în loc grija
pentru semeni şi dărnicia inimii? Ei bine, dacă nu le
faci pe acestea, s-ar putea să mai ai până să te vindeci.
Se zice că doctorul tratează şi Dumnezeu tămăduieşte.
În cazul nostru, în problemele spirituale, şi noi trebuie
să facem ceva. Să încetăm cu lamentările şi să FACEM
ceva.
Veți întreba, desigur, ce făcea bolnavul de la
scăldătoarea Vitezda pentru izbăvirea lui. Concret, el
nu putea să se mişte de la mal, era paralizat. Nu făcea
bine nimănui, nu ajuta pe nimeni. Dar spera. De 38 de
ani spera, dar trăia drama că alţii, mai puţin bolnavi
sau sprijiniți de rude şi prieteni erau aruncaţi în apa
vindecătoare înaintea lui. Frustrare, durere, neputinţă,
poate, invidie. Şi, totuşi, spera. Nu avea om să îl
arunce în apă imediat după venirea îngerului, dar nu
renunţase la luptă. O luptă interioară pe graniţa dintre
18

nădejde şi deznădejde. Iar Hristos a venit atunci când
trebuia şi l-a salvat. Aşa cum şi noi suntem chemaţi să
ajutăm pe cei neputincioşi să ajungă în apă sau, şi mai
bine, să ne ajutăm unii pe alţii. Acum, avem la
dispoziţie o scăldătoare în care nu viteza de reacţie se
premiază, ci hotărârea, sinceritatea, inima bună.
Vitezda de azi este Spovedania. Ca şi atunci, şi acum,
după îmbăierea în lacrimile pocăinţei, după decizia de
schimbare a vieţilor noastre, trebuie să urmăm
cuvântului Domnului: „Iată că te-ai făcut sănătos. De
acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai
rău“.
(Articol apărut în revista Dimitrios,
nr. 2 - mai 2012)
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3.

Recunoștința, mărturia vederii
(Duminica a VI-a după Paşti)

„Tinerii din ziua de azi sunt nerespectuoşi,
nesimţiţi, necredincioşi.“ Ce de „ne“-uri! Sunt cuvinte
pe care tânăra generaţie, sub 35-40 de ani, le aude
frecvent. Cum spuneam, însă, şi altă dată, acuzele
sunt nedrepte. Nimeni nu greşeşte cu voie, toţi
păcătuim pentru că nu vedem adevărul şi acţionăm
după un adevăr strâmb, caricaturizat. Nu discutăm
aici cauzele deformării. Dar dacă fraza anterioară este
reală, şi cred cu tărie că este, atunci tinerii care sunt
condamnaţi aşa de uşor uneori ar trebui să fie
consideraţi şi nevăzători.
Suntem în Duminica Orbului. Ucenicii lui Iisus
se întrebau dacă omul fără vedere păcătuise sau
părinţii lui. Nu, exista şi o a treia variantă, el era menit
să ateste peste veacuri puterea tămăduitoare a lui
Dumnezeu. Atât de multe chestiuni de importanţă
capitală sunt în pericopa de față! Hristos atinge cu
tină ochii celui din întuneric şi acela îşi recapătă
puterea de a zări lumea. Fariseii, invidioşi, contestă
valoarea gestului spunând că minunea s-a produs
sâmbăta şi că e interzis după Legea lui Moise. De
parcă manifestarea puterii şi iubirii lui Dumnezeu sau
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