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LUNI, 14 OCTOMBRIE 
†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi 
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Biblia 
——  •  —— 

 

Sfânta Evanghelie după Matei  

Capitolul 5 : 1 - 22 

 

1. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, 

şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. 

2. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: 

3. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este 

împărăţia cerurilor. 

4. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor 

mângâia. 

5. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni 

pământul. 

6. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de 

dreptate, că aceia se vor sătura. 

7. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. 

8. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor 

vedea pe Dumnezeu. 

9. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui 

Dumnezeu se vor chema. 

10. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a 

lor este împărăţia cerurilor. 

11. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă 

vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău 

împotriva voastră, minţind din pricina Mea. 

12. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră 

multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe 

proorocii cei dinainte de voi. 

13. Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea 

se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu 

mai e bună decât să fie aruncată afară şi 

călcată în picioare de oameni. 

14. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o 

cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. 

15. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, 

ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din 

casă. 

16. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea 

oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre 

cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel 

din ceruri. 

Capitolul 10 : 1 - 13 

 

1. Chemând la Sine pe cei doisprezece 

ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra 

duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să 

tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. 

2. Numele celor doisprezece apostoli sunt 

acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi 

Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi 

Ioan fratele lui; 

3. Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei 

vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice 

Tadeu; 

4. Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel 

care L-a vândut. 

5. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, 

poruncindu-le lor şi zicând: În calea 

păgânilor să nu mergeţi, şi în vreo cetate de 

samarineni să nu intraţi; 

6. Ci mai degrabă mergeţi către oile cele 

pierdute ale casei lui Israel. 

7. Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a 

apropiat împărăţia cerurilor. 

8.Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei 

morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni 

scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi. 

9. Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani 

în cingătorile voastre; 

10. Nici traistă pe drum, nici două haine, nici 

încălţăminte, nici toiag; că vrednic este 

lucrătorul de hrana sa. 

11. În orice cetate sau sat veţi intra, cercetaţi 

cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până 

ce veţi ieşi. 

12. Şi intrând în casă, uraţi-i, zicând: "Pace 

casei acesteia". 

13. Şi dacă este casa aceea vrednică, vină 

pacea voastră peste ea. Iar de nu este 

vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi. 
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Programul Bisericii Odăi 

 OCTOMBRIE 
——  •  —— 

 

 

05 octombrie, sâmbătă, ora 08:00 

Pomenirea celor adormiți  

 

06 octombrie duminică, ora 08:00 

Sfânta Liturghie 

 

12 octombrie, sâmbătă, ora 08:00 

Pomenirea celor adormiți 

 

13 octombrie, duminică, ora 08:00 

Sfânta Liturghie 

 

14 octombrie, luni, ora 08:00 

Sf. Cuv. Parascheva de la Iași 

Sfânta Liturghie 

 

17 octombrie, joi, ora 16:00- 18:30 

Program Spovedanie 

 

19 octombrie, sâmbătă, ora 08:00 

Pomenirea celor adormiți 

 

20 octombrie, duminică, ora 08:00 

Sfânta Liturghie 

 

26 octombrie, sâmbătă, ora 08:00 

Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir 

Sfânta Liturghie 

Pomenirea celor adormiți 

 

27 octombrie, duminică, ora 08:00 

Sf. Cuv. Dimitrie Cel Nou, Ocrotitorul 

Bucureștilor 

Sfânta Liturghie 

 

30 octombrie, miercuri, ora 17:30 

Taina Sfântului Maslu  

 

 

DATE 
——  •  —— 

 

Acoperământul 

Maicii Domnului  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoperământul Maicii Domnului (popular, 

pe filieră slavo-rusă: Pocrovul) este o 

sărbătoare a Maicii Domnului care 

se prăznuiește la 1 octombrie, în amintirea 

unei minuni întâmplate în biserica Maicii 

Domnului din cartierul Vlaherne 

din Constantinopol, pe timpul împăratului 

Leon al VI-lea „Filozoful” (886 - 912), când 

Sfânta Fecioară s-a arătat, în toată mărirea ei 

cerească, Sfântului Andrei cel Nebun pentru 

Hristos, ca ocrotitoare și mijlocitoare a 

creștinilor.  

 

Sursa: ro.orthodoxwiki.org  
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Sf. Mare Mc. Dimitrie, 

Izvorâtorul de Mir 
——  •  —— 

 

 Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit 

pe vremea împăraţilor Diocleţian şi 

Maximian Galeriu (284-311) şi era fiul 

dregătorului cetăţii Tesalonicului, botezat în 

taină de părinţii săi, de frica prigoanei 

împotriva creştinilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şi îl învăţau părinţii, în cămara cea 

ascunsă a casei lor, toate tainele sfintei 

credinţe, cunoştinţa despre Domnul nostru 

Iisus Hristos, precum şi milostenia cea către 

săraci. 

 

 Şi, aşa, Dimitrie a cunoscut adevărul 

din cuvintele părinţilor săi, dar mai ales, a 

început a lucra în el harul lui Dumnezeu. Şi 

tânărul creştea cu anii şi cu înţelepciunea, 

urcând scara virtuţilor, din putere în putere. 

Ajungând la vârsta cea desăvârşită, părinţii 

lui s-au dus din vremelnica viaţă, lăsând pe 

tânărul Dimitrie moştenitor nu numai al 

multor averi, ci şi al bunului lor nume. 

 Deci, împăratul Maximian, auzind de 

moartea dregătorului Tesalonicului, l-a 

chemat pe Dimitrie şi, cunoscându-i 

înţelepciunea, l-a făcut dregător în locul 

tatălui său. 

 

 Şi a fost primit Sfântul cu mare cinste 

de cetăţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie 

poporul, propovăduind pe faţă dreapta 

credinţă şi aducând pe mulţi la Hristos. 

 

 Dar, nu după multă vreme, a cunoscut 

împăratul că dregătorul Dimitrie este creştin 

şi s-a mâniat foarte. Drept aceea, întorcându-

se biruitor dintr-un război cu sciţii, în anul 

306, Maximian a poruncit să se facă praznic 

în fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit 

împăratul şi în Tesalonic. 

 

 Iar Dimitrie, fiind întrebat de sunt 

adevărate cele auzite despre el, a răspuns cu 

îndrăzneală, mărturisind că este creştin, şi a 

defăimat închinarea cea păgânească. Atunci 

împăratul a poruncit să-l închidă în temniţă 

până la încheierea jocurilor în cinstea 

biruinţei sale. 

 

 Şi se bucura împăratul, văzând mai 

ales pe un luptător vestit, Lie, vandal de 

neam, înalt, puternic şi înfricoşător la chip, 

că se lupta cu cei viteji şi-i ucidea, aruncându

-i în suliţe. Deci, era acolo un tânăr creştin, 

anume Nestor, cunoscut Sfântului Dimitrie. 

Acesta, văzând pe Lie ucigând fără cruţare pe 

oameni, mai cu seamă pe creştini, s-a aprins 

de râvnă. 

 

 Şi, vrând să se lupte cu Lie, a alergat 

mai întâi la Sfântul Dimitrie, în temniţă, 

cerând de la el rugăciuni şi binecuvântare ca 

să-l poată birui pe acel ucigaş de oameni. Şi, 

însemnându-l cu semnul Crucii pe frunte, 

Sfântul i-a zis: „Du-te! Şi pe Lie vei birui şi 

pe Hristos vei mărturisi!”. 
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 Deci, intrând în luptă cu Lie, Nestor a 

strigat: „Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!”. 

Şi îndată, aruncându-l pe Lie în ascuţişul 

suliţelor, acela şi-a dat sufletul. Şi s-a întristat 

împăratul de moartea lui Lie. 

 

 Aflând însă că Sfântul Dimitrie este 

cel care l-a îndemnat pe Nestor să se lupte cu 

Lie, împăratul a trimis ostaşii, poruncindu-le 

să-l străpungă cu suliţele pe Sfântul, în 

temniţă, pentru că a fost pricina morţii lui 

Lie. 

 

 Ostaşii au mers la temniţă, unde l-au 

găsit pe Sfânt rugându-se, iar când s-au 

apropiat să-l străpungă cu suliţele, Sfântul şi-

a ridicat mâna dreaptă, primind prima 

însuliţare în coastă, asemenea Mântuitorului. 

Ucis de ostaşi, marele Dimitrie şi-a dat 

sufletul în mâinile lui Dumnezeu. A doua zi, 

din porunca împăratului, s-a tăiat capul şi 

Sfântului Nestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica Sfântul Dumitru 

din Salonic, Grecia 

 

Moaştele Sfântului Dimitrie, izvorâtoare de 

mir, au săvârşit multe minuni şi preaslăvite 

tămăduiri. Ele se află şi astăzi în biserica sa 

din Tesalonic, în Grecia. 

 

Sursa: basilica.ro 

 

CITATE, CUGETĂRI 
——  •  —— 

 

Ioan Gură de Aur 
n. 347 în Antiohia - d. 407 

 

 

 

 

 

 

 

“Nimic nu este mai puternic decât Biserica. 

Nimic nu se ridică la valoarea Bisericii. 

Biserica este mai înaltă decât cerul, mai 

întinsă decât pământul, mai luminoasă decât 

cerul, mai luminoasă decât soarele. Câți nu 

au luptat cu ea și nu au reușit să o biruiască? 

Toți cei care au luptat împotriva ei au fost 

dați pierzaniei, pe când Biserica a urcat la 

cer.” 

 

“Ce va spune cineva despre amuletele și despre 

brățările pe care i le agață de mâna copilului, 

și de ața roșie, și de celelalte lucruri care sunt 

pline de multă nesăbuință, în timp ce nu trebuie 

să așeze nimic altceva în jurul copilului decît 

crucea, ca să-l ocrotească?” 

 

“Diavolul îi atacă mai mult pe oameni când îi 

vede separați de toți ceilalți. (...) Pentru acest 

motiv, trebuie să ne găsim adesea, pe cât putem 

în însoțire cu oamenii buni, pentru a nu fi 

expuși atacurilor dușmanului nostru. “ 

 

“Că precum este un vis de o singură noapte, 

aşa este întreaga viaţă de acum faţă de 

pedeapsa şi răsplătirea care ne va primi pe noi: 

că nu s-a scris Scriptura aşa, doar ca să avem 

ce citi.” 
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Ca prieten şi ucenic al Sfântului Grigorie 

Palama, nu putea neglija monahismul 

românesc. De la Sfântul Munte Athos a adus 

pe Sfântul Nicodim de la Tismana, pentru a 

organiza mănăstirile româneşti după model 

athonit.  

 

Viața Sfântului Ierarh 

Iachint, Mitropolitul Țării 

Românești 
——  •  —— 

 

 Vicina a fost un oraş important în 

secolele XIII-XIV, aşezat în regiunile de 

nord ale Dobrogei, cel mai probabil pe o 

insulă din faţa aşezării actuale Isaccea 

(odinioară oraşul Noviodunum). Scaunul 

mitropolitan de la Vicina a fost întemeiat 

înainte de secolul al XIII-lea, sub jurisdicţie 

bizantină. Perioada de la jumătatea secolului 

al XIV-lea, când Iachint devine mitropolit, 

este marcată de criza Imperiului Bizantin, 

care, slăbit de războaie interne, nu-şi mai 

putea exercita protecţia asupra cetăţii Vicina. 

Prin anii 1337-1338, Vicina fusese deja 

cucerită şi prădată de tătari, pentru ca din 

1352 să intre sub ocupaţie genoveză. 

 

 În acest context, este posibil ca 

mitropolitul Iachint să se fi retras la Curtea 

Domnească de la Argeş, sub domnitorii 

Basarab I (1310-1352) şi Nicolae Alexandru 

(1352-1364). Alungând hoardele tătare ce 

organizau expediţii  de jaf în voievodat, 

domnitorul Ţării Româneşti ajunsese să 

stăpânească teritorii din sudul Moldovei, 

până la Chilia şi Marea Neagră. Nu avem 

certitudine cu privire la data când Sfântul 

Iachint a fost nevoit să părăsească scaunul 

mitropolitan de la Vicina. Cert este că, în 

anul 1359, se afla în Ţara Românească, la 

Curtea Domnească a lui Nicolae Alexandru 

Basarab, ca mitropolit al Ungrovlahiei. 

 

 Drept răspuns la stăruinţele 

domnitorului român, în urma unei 

corespondenţe a Cancelariei domneşti cu 

Patriarhia Ecumenică, în mai 1359 un 

document patriarhal aprobă mutarea 

ierarhului Iachint, de la Vicina la Curtea de 

Argeş. Sinodul din Constantinopol, sub 

preşedinţia patriarhului Calist, în timpul 

împăratului Ioan V. Paleologul, numea pe 

Iachint „păstor legiuit a toată Ungrovlahia cu 

rangul de mitropolit preacinstit, spre 

binecuvântarea şi îndreptarea duhovnicească 

a domnitorului, copiilor lui şi a întregii sale 

domnii“. Aportul ierarhului ortodox la 

recunoaşterea scaunului vlădicesc, deja 

existent la Argeş, de către Patriarhia 

Ecumenică este deosebit de important, în 

contextul politic al vremii. Regele maghiar 

Ludovic cel Mare (1342-1382), cunoscut 

pentru prozelitismul său, exercita presiuni 

asupra voievodului român pentru acceptarea 

confesiunii catolice în Ţara Românească. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amintita corespondenţă cu Patriarhia 

Ecumenică dovedeşte rodnica misiune a 

mitropolitului Iachint pe lângă domnul 
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Nicolae Alexandru, care îi cerea  patriarhului 

Calist al Constantinopolului „numai pe el, nu 

pe altul, cu multe rugăminţi, fiind foarte 

agreat de marele voievod”. Domnitorul însuşi 

primea sfat de la patriarhul ecumenic, în 

scrisoarea din mai 1359, „să se păzească de 

adunările eretice şi de dogmele din afară şi 

străine credinţei”. Ca arhipăstor al românilor 

dintre Dunăre şi Carpaţi, Sfântul Iachint a 

organizat viaţa bisericească din Ţara 

Românească, hirotonind preoţi şi construind 

biserici de mir pentru popor. 

 

 Ca prieten şi ucenic al Sfântului 

Grigorie Palama, nu putea neglija 

monahismul românesc. De la Sfântul Munte 

Athos a adus pe Sfântul Nicodim de la 

Tismana, pentru a organiza mănăstirile 

româneşti după model athonit.  Mănăstirea 

Cutlumuş din Sfântul Munte a fost gazdă a 

călugărilor valahi, care se întorceau în ţară cu 

experienţă duhovnicească athonită. 

Mănăstirile Tismana, „Sfântul Nicolae” - 

Domnesc din Curtea de Argeş sau Negru-

Vodă din Câmpulung datorează buna 

organizare încă de la începuturi Sfântului 

Ierarh Iachint. Ca „exarh al plaiurilor”, 

mitropolitul purta de grijă românilor 

transilvăneni, cărora le hirotonea clerici şi le 

trimitea misionari. 

 

 În ultimii ani din viaţă îl găsim la 

reşedinţa mitropolitană de la Curtea 

Domnească a lui Vladislav I (1364-1377), cel 

de-al treilea voievod român în timpul căruia a 

păstorit. În anul 1370, Iachint trimitea 

patriarhului ecumenic Filotei o scrisoare prin 

care justifica absenţa de la şedinţele 

Sinodului Patriarhal, nu din motive de rea-

voinţă, ci din cauza bătrâneţii. Vârsta 

înaintată şi sănătatea precară a mitropolitului 

Iachint l-au determinat pe domnul Vladislav I 

să-l oprească de la o aşa lungă deplasare. În 

aceeaşi scrisoare, mitropolitul Ungrovlahiei 

se îngrijea de viitorul scaunului vlădicesc de 

la Argeş, cunoscându-şi sfârşitul aproape. 

Astfel, cerea patriarhului ecumenic ca 

dicheofilaxul Daniil Critopol - juristul 

patriarhal trimis în Ţara Românească să 

cerceteze activitatea bisericească - „să fie 

sfinţit, dăruit şi binecuvântat ca arhiereu a 

toată Ungrovlahia“. În prima jumătate a 

anului 1372, mitropolitul Iachint s-a mutat la 

cele veşnice, fiind înmormântat în complexul 

mitropolitan de la Curtea de Argeş. 

 

 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române, reunit în şedinţa din 8 iulie 2008, a 

hotărât canonizarea celui dintâi Mitropolit al 

Ţării Româneşti, Sfântul Ierarh Iachint de 

Vicina. La data de 26 octombrie 2008 a avut 

loc proclamarea solemnă a canonizării sale. 

 

Sursa: doxologia.ro  

 

Sfânta Muceniță Erotiida 
Ev. Matei 15, 21-28 

 

 În vremea aceea a venit Iisus în părţile 

Tirului şi ale Sidonului. Și, iată, o femeie 

cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, 

zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui 

David! Fiica mea este rău chinuită de diavol. 

Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt; și, 

apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: 

Dă-i drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, 

răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către 

oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, 

venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, 

ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: Nu 

este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci 

câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi 

câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la 

masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus 

i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie 

ţie după cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei 

din ceasul acela.  
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DATE 

Calendar 
——  •  —— 

 

1 OCTOMBRIE 

†) Sfântul Apostol Anania 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Judecătorul, umplându-se de mânie, a porun-

cit poporului să-l ia pe Sfântul Anania şi, 

scoţându-l din cetate, să-l ucidă cu pietre.  

 

1 OCTOMBRIE 

†) Sfântul Cuvios Roman Melodul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acest sfânt cântăreţ înzestrat cu dar de sus, a 

alcătuit condacele la praznicile Mântu-

itorului, ale Maicii Domnului şi ale Sfinţilor 

mari. A alcătuit peste o mie de condace, care 

se cântă în Biserică.  

6 OCTOMBRIE 

†) Sfântul Apostol Toma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma, văzând şi pipăind coasta cea de 

viaţă dătătoare a lui Hristos, a zis: "Cu 

adevărat eşti Domnul meu şi Dumnezeul 

meu".  

 

26 SEPTEMBRIE 

†) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 

Izvorâtorul de mir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Începând a se lumina de ziuă, în ziua 

de douăzeci şi şase a lunii octombrie, au in-

trat ostaşii în temniţă şi, aflându-l pe Sfântul 

Dimitrie stând la rugăciune, l-au împuns pe el 

cu suliţele.  

 

Sursa: doxologia.ro 
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MĂNĂSTIRI 
——  •  —— 

Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi 

IAȘI 

 
  

 Monument inconfundabil, veche vatra 

a culturii şi spiritualităţii din Moldova şi nu 

numai, Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi este 

situată în centrul tradiţional al Iaşului, pe 

bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt - fosta 

Uliţă Domnească - pe partea dreapta venind 

dinspre Catedrala Mitropolitană, foarte 

aproape de Palatul Culturii. 

 

 Biserica "Trisfetitelor" a fost 

ridicată de către voievodul Vasile Lupu, între 

anii 1637 -1639, că necropola domnească, 

reflectând aspiraţia ctitorului spre lumea 

bizantină, combinând structuri şi forme 

tradiţionale cu materiale preţioase şi o 

decoraţie fastuoasă. Mitropolitul Varlaam a 

sfinţit aceast sfânt locaş la dată de 6 mai 

1639, iar doi ani mai târziu aici au fost 

aşezate moaştele Sf. Cuvioase Parascheva. 

În cadrul acestei mănăstiri au funcţionat o 

tipografie şi un Colegiu, viitoarea Academie 

Domnească. În anul 1970, mănăstirea a fost 

închisă, slujbe fiind oficiate doar de 

sărbătoarea hramului şi în ziua de 24 

ianuarie. Mănăstirea a fost redeschisă după 

1989, la iniţiativa IPS Daniel, Mitropolitul 

Moldovei şi Bucovinei. 

 

 Faima monumentului o constituie 

broderia de piatră a zidurilor exterioare, 

păstrată în formă originală, în cea mai mare 

parte. Treizeci de bandouri ornamentale 

evoluează succesiv pe întreg spaţiul exterior 

al zidurilor bisericii, de la temelie până sus la 

cornişă turlelor, rememorând şi prelucrând 

vechile crestături în lemn şi broderii 

naţionale, împrumutând însă elemente 

asiatice şi occidentale. O impunătoare 

torsadă constând în împletirea a trei elemente 

- simbol al Sfintei Treimi - desăvârseste 

complexul arhitectonic al bisericii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hramul este sărbătorit de Sfinţii Trei 

Ierarhi (Vasile cel Mare, Grigore Teologul 

şi Ioan Gură de Aur) la 30 Ianuarie. 

 

Sursa: manastireasftreiierarhi.ro  
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Viaţa Sfântului Cuvios 

Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul 

Bucureștilor, ale cărui moaște 

sunt la Patriarhia Română 
——  •  —— 

 

 Acest cuvios părinte, Dimitrie cel 

Nou, a trăit în vremea drept-credincioşilor 

împăraţi româno-bulgari şi era dintr-un sat 

care se numeşte Basarabov, sat aşezat pe 

marginea apei Lomului. La început a fost 

păstor de vite în satul lui, apoi văzând că 

toate ale lumii sunt trecătoare, a ieşit din satul 

Basarabov şi s-a sălăşluit mai întâi într-o 

peşteră din apropierea acestui sat, iar apoi s-a 

făcut monah la mănăstirea care era înăuntrul 

peşterii. Dar cine poate spune ostenelile, 

postul, rugăciunea şi privegherile pe care le 

făcea şi prin care s-a învrednicit şi de darul 

facerii de minuni? EI şi-a cunoscut şi vremea 

ieşirii sufletului din trup când, intrând în 

mijlocul a două pietre, şi-a dat prealuminatul 

său suflet în mâna lui Dumnezeu. 

 

 După multă vreme apa Lomului a 

venit mare încât a luat şi lemnele şi pietrele 

dimprejurul ei şi atunci au căzut în apă şi cele 

două pietre, care erau în apropierea peşterii, 

împreună cu moaştele sfântului, şi multă 

vreme au rămas acolo. Vrând Dumnezeu să-l 

descopere, s-a arătat îngerul Domnului în vis 

unei copile, fiica unui om drept-credincios, 

copilă care pătimea de duh necurat, şi i-a zis: 

"Dacă părinţii tăi mă vor scoate din apă - şi i-

a arătat locul - eu te voi tămădui pe tine". 

Sculându-se dimineaţă copilă, a spus 

părinţilor săi visul pe care l-a avut. 

 

 Adunându-se mulţi oameni şi preoţi, s

-au dus toţi împreună la locul cel arătat de 

copilă, unde de multe ori se arăta o lumină şi 

cei care o vedeau socoteau că acolo este 

ascunsă o comoară de bani. Căutând cu tot 

dinadinsul, au aflat în apă sfintele moaşte ale 

Cuviosului Dimitrie, care erau pline de mâl şi 

de prundiş, şi le-au scos întregi, strălucind ca 

aurul. Luându-le de acolo, le-au dus în satul 

Basarabov. Şi străbătând vestea prin toate 

părţile dimprejur despre aflarea sfintelor 

moaşte ale lui Dimitrie, a ajuns şi la urechile 

domnului de la Bucureşti, care îndată a trimis 

preoţi şi boieri ca să aducă moaştele Sfântului 

Dimitrie şi să le aşeze în biserica domnească. 

Deci, mergând trimişii Domnului în satul 

Basarabov, au luat moaştele sfântului şi au 

purces cu ele ca să le aducă în Valahia. 

Ajungând cu dânsele până aproape de un sat 

care se cheamă Ruşi, au stat sfintele moaşte 

la o fântână şi de acolo sfântul n-a mai vrut a 

merge mai departe. Văzând preoţii şi boierii 

acea minune şi nedumerindu-se ce să fie, s-au 

sfătuit să facă ceea ce au făcut cei de altă 

seminţie cu sicriul mărturiei Domnului. Şi au 

înjugat doi juncani tineri neînvăţaţi la carul 

cu moaştele sfântului şi l-au lăsat să meargă 

unde vor voi ei, căci din aceasta se va şti şi 

voia sfântului. Atunci juncanii s-au întors 

îndată la Basarabov cu moaştele sfântului şi 

au stat în mijlocul satului. Iar preoţii şi 

boierii, întorcându-se fără nici o ispravă, au 

spus celui care i-a trimis despre toate acestea. 

Domnul Valahiei a trimis boieri cu bani şi au 

făcut o biserică cu numele cuviosului 

Dimitrie în satul Basarabov, în care au aşezat 

moaştele sfântului. Şi multe minuni făceau 

acele moaşte celor ce cu credinţă năzuiau la 

el, dintre care vom consemna câteva de la 

oameni vrednici de credinţă, care le-au văzut 

cu ochii lor şi care le-au scris pentru popor, 

spre încredinţarea şi adeverirea celorlalte 

minuni. 

 

 Două femei surori, Aspra şa Ecaterina, 

din satul care se numeşte Cernavodă, au făcut 

o preafrumoasă biserică, punându-i hramul 

Adormirii Preasfintei Născătoare de 
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Dumnezeu, şi s-au sfătuit între ele cum ar 

putea face ca să poată lua o părticică din 

moaştele Sfântului Dimitrie şi s-o aducă în 

biserica lor, căci a le lua cu totul socoteau că 

nu va voi sfântul, precum a şi fost. Deci, 

venind cu smerenie şi cu evlavie şi 

închinându-se sfântului, au luat în taină o 

mică părticică din moaştele lui şi vrând să 

plece cu căruţele lor, caii nicidecum nu s-au 

putut mişca din locul acela, cu toate că vizitiii 

îi băteau mereu. Iar ele, cunoscând pricina, s-

au coborât din căruţe şi cu lacrimi au alergat 

şi au căzut la moaştele sfântului şi punând 

părticica la locul ei, s-au rugat sfântului să le 

ierte greşeala. Astfel, izbăvindu-se de 

nevăzuta oprire, s-au întors cu pace în satul 

lor. 

 

 Altădată a venit prea sfinţitul 

mitropolit Nichifor al Tîrnovului, împreună 

cu sinodul lui, ca să se închine sfintelor 

moaşte ale cuviosului Dimitrie. Închinându-

se mai întâi mitropolitul şi sărutând sfintele 

moaşte, s-a depărtat puţin şi s-a aşezat pe un 

scaun. După aceea, mergând pe rând toţi 

ceilalţi din sinodul său şi sărutând sfintele 

moaşte, un oarecare monah Lavrentie, în 

vreme ce săruta moaştele, s-a ispitit ca să 

rupă cu gură o mică parte din moaştele 

sfântului şi a rămas cu gura căscată. Toţi, 

uitându-se la dânsul şi văzându-l cu gura 

căscată, nu pricepeau ce a pătimit. Iar 

mitropolitul i-a poruncit ca să se dea la o 

parte ca să se poată închina şi ceilalţi. Dar el, 

fiind fără glas, abia s-a depărtat puţin de la 

sicriul sfântului, cerându-şi iertare, şi astfel i 

s-a dezlegat limba şi a grăit ca mai înainte. 

După aceea au mers cu mitropolitul la gazdă 

şi atunci i-a povestit toate cele ce a pătimit. 

Iar mitropolitul i-a zis: "O, păcătosule, cum 

de n-ai socotit că de-ar fi fost să se împartă 

sfintele moaşte la toţi cei care vin să se 

închine, până acum n-ar mai fi rămas nimic? 

Deci de acum pocăieşte-te, că ai greşit lui 

Dumnezeu şi sfântului". 

  

 Un iubitor de Dumnezeu, episcopul 

Ioanichie al Preslaviei, cazând într-o boală 

foarte grea şi neputându-se vindeca, l-au 

purtat patru oameni la biserica Sfântului 

Dimitrie. Acolo l-au pus cu aşternutul în 

biserică şi, slujindu-se Sfânta Liturghie, după 

trei ceasuri s-a sculat sănătos şi umbla pe 

picioarele sale, mulţumind lui Dumnezeu şi 

lăudându-l pe sfânt. 

 

 Acestea şi multe alte minuni a făcut 

Sfântul Dimitrie, care însă n-au fost scrise. 

 

 Între anii 1769 şi 1774, fiind război 

între Rusia şi Poarta otomană şi cuprinzând şi 

pe ofiţerii ţării noastre, generalul Petru 

Salticov a trecut Dunărea şi a pornit război 

împotriva Rusciucului şi a trecut şi prin satul 

Basarabov, unde se aflau moaştele sfântului. 

Generalul a luat aceste moaşte pe care voia să 

le trimită în Rusia. Iar creştinul Hagi 

Dimitrie, fiind în acea vreme lângă general, s

-a rugat ca să nu înstrăineze sfintele moaşte, 

ci să le dăruiască ţării noastre pentru prăzile 

şi jafurile ce le-a pătimit din pricina 

războiului şi s-o mângâie cu acest dar, adică 

cu sfintele moaşte. Generalul, înduplecîndu-

se, le-a dăruit Ţării Româneşti. Şi primindu-

le tot poporul, cu mare cinste le-a aşezat în 

biserica cea mare a Mitropoliei Ungrovlahiei, 

în zilele preasfinţitului mitropolit Grigorie. Şi 

îndată a simţit tot poporul ocrotirea şi 

sprijinul sfântului, căci nu numai că a încetat 

războiul dintre muscali şi turci, ci a contenit 

şi ciumă cea înfricoşată. Mult ajutor şi mare 

folos câştiga toţi cei ce cu credinţă năzuiesc 

către moaştele sfântului. Pentru ale cărui 

rugăciuni, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne 

mântuieşte pe noi toţi, acum şi pururea şi în 

vecii vecilor. Amin. 

 

Sursa: doxologia.ro 
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