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Calendar Creștin Ortodox 

 LUNA  OCTOMBRIE 
——  •  —— 

1 V (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Chiriac și Iosif 

de la Bisericani (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

2 S Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara  

3 D Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist  

Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. 

Luca VI, 31-36; glas 6, voscr. 4 

4 L Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei  

5 M Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail și Daniil de la M. Turnu  

6 M Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida (Post. Nu se fac nunți) 

7 J † Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie  

8 V Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia (Post. Nu se fac nunți) 

9 S Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Atanasia, Andronic și Anastasia  

10 D Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.  

Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 7, 

voscr. 6 

11 L Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei  

12 M Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei  

13 M † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie (Post. 

Nu se fac nunți) 

14 J †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie  

15 V Sf. Mc. Luchian, pr. din Antiohia (Post. Nu se fac nunți) 

16 S Sf. Mc. Longhin Sutașul  

17 D Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul  

Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea lui 

Iisus); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 8, voscr. 6 

18 L Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân  

19 M Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila;  

20 M Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Gherasim din Chefalonia (Post. Nu se fac nunți) 

21 J †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic 

din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare  

22 V Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei; Sf. 7 tineri din Efes; (Post. Nu se fac nunți) 

23 S Sf. Mc. Iacov, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie Romanul  

24 D Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih și Valentin  

Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. 

Luca VIII, 26-39; glas 1, voscr. 7 

25 L Sf. Mc. Marcian și Martirie; Sf. Tavita  

26 M †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir  

27 M †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sf. 

Mc. Nestor (Post. Nu se fac nunți) 

28 J † Sf. Ier. Iachint, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, 

Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei Capadociei;  

29 V Sf. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa (Post. Nu se fac nunți)  

30 S Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa  

31 D Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah  

Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; 

glas 2, voscr. 8 
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Programul Bisericii Odăi 

 LUNA  OCTOMBRIE 
——  •  —— 

 

2 octombrie, sâmbătă, ora 08:00 - 

Pomenirea celor adormiți 

3 octombrie, duminică, ora 08:00 -  

Sfânta Liturghie 

 

6 octombrie, miercuri, ora 17:30 - Paraclisul 

maicii Domnului și Rugăciuni pentru 

sănătate și izbăvirea de vrăjmași 

 

9 octombrie, sâmbătă, ora 08:00 - 

Pomenirea celor adormiți 

10 octombrie, duminică, ora 08:00 -  

Sfânta Liturghie 

 

13 octombrie, miercuri, ora 17:30 - 

Priveghere la praznicul Sf. Cuv. Parascheva 

Ceasul IX, Vecernia mică, Vecernia mare 

unită cu Litia, Acatistul Sf. Cuv., Utrenia 

 

14 octombrie, joi, ora 09:00 -  

Sfânta Liturghie 

Sf. Cuv. Parascheva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 octombrie, sâmbătă, ora 08:00 - 

Pomenirea celor adormiți 

17 octombrie, duminică, ora 08:00 -  

Sfânta Liturghie 

 

20 octombrie, miercuri, ora 17:30 -  

Paraclisul maicii Domnului și Rugăciuni 

pentru sănătate și izbăvirea de vrăjmași 

 

23 octombrie, sâmbătă, ora 08:00 - 

Pomenirea celor adormiți 

24 octombrie, duminică, ora 08:00 -  

Sfânta Liturghie 

 

25 octombrie luni, ora 17:30 - Vecernie și 

Acatistul  

Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir 

 

26 octombrie marți, ora 08:00 -  

Sfânta Liturghie, ora 17:30 -  

Vecernie și Acatistul  

Sf. Dimitrie cel Nou 

 

27 octombrie, miercuri, ora 08:00 -  

Sfânta Liturghie 

 

30 octombrie, sâmbătă, ora 07:00 -  

Sfânta Liturghie 

Pomenirea celor adormiți - Sâmbăta 

morților 

31 octombrie, duminică, ora 08:00 -  

Sfânta Liturghie 
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(†) Acoperământul  

Maicii Domnului 
——  •  —— 

  

Î 
n zilele împăratului Leon cel Înţelept (886

-912), în Constantinopol, spre duminică, 

făcându-se priveghere de toată noaptea în 

cinstita biserică a Vlahernei, întru slava 

Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la 

întâia zi a lunii octombrie şi de faţă stând 

mulţimea poporului, fiind ca la patru ceasuri 

din noapte, Sfântul Andrei cel nebun pentru 

Hristos, împreună cu ucenicul său, fericitul 

Epifanie, şi-au ridicat privirile şi au văzut pe 

Împărăteasa cerului, pe Acoperitoarea a toată 

lumea, pe Preasfânta Fecioară Născătoare de 

Dumnezeu, stând în văzduh şi rugându-se 

pentru lume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ea strălucea de lumină ca soarele şi 

acoperea poporul cu cinstitul ei omofor, fiind 

împreună cu oşti cereşti şi cu mulţimea de 

sfinţi, care în haine albe şi în cucernicie 

stăteau împrejurul ei, dintre care doi erau mai 

aleşi: Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfântul 

Evanghelist Ioan. 

 

 Văzând aceasta, Sfântul Andrei a zis 

către ucenicul său, fericitul Epifanie: „Oare 

vezi, frate, pe Împărăteasa şi Doamna tuturor, 

care se roagă pentru toată lumea?” Iar el a 

zis: „O văd, sfinte părinte, şi mă minunez, că 

o văd acoperind pe oamenii ce sunt în sfântul 

locaş, cu cinstitul ei omofor, ce străluceşte 

mai mult decât soarele”. 

 

 Apoi cei doi au auzit graiurile cele cu 

umilinţă ale rugăciunii ei către iubitul său Fiu 

şi Dumnezeul nostru, Iisus Hristos: 

„Împărate ceresc, primeşte pe tot omul care 

Te slăveşte pe Tine şi cheamă în tot locul 

preasfânt numele Tău. Şi acolo unde se face 

pomenirea numelui meu, pe acel loc îl 

sfinţeşte şi proslăveşte pe cei ce te proslăvesc 

pe Tine şi împlineşte rugăciunile celor ce cu 

dragoste mă cinstesc pe mine, Maica Ta; şi 

făgăduinţele lor le primeşte şi din toate 

nevoile şi răutăţile îi izbăveşte”. 

 

 Între toţi sfinţii care s-au arătat în 

biserică împreună cu Prea-curata Fecioară, 

doi erau mai aleşi: Sfântul Ioan 

Înaintemergătorul, că altul mai mare decât el 

nu s-a născut între cei născuţi din femeie, şi 

Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, pe 

care îl iubea Iisus şi care s-a rezemat pe 

pieptul Lui. 

 

 Pe amândoi rugătoarea noastră, 

Fecioara Maria, i-a luat cu ea la rugăciunea 

cea pentru noi, ca pe unii ce au multă 

îndrăzneală către Hristos, ca prin ajutorul lor 

să plece mai degrabă pe Dumnezeu spre 

milă, pentru că mult poate rugăciunea 

stăruitoare. 

 

 Şi a stat Preacurata Fecioară între 

aceşti sfinţi precum chivotul între doi 
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heruvimi, precum scaunul Domnului Savaot 

între serafimi, precum Moise cu mâinile 

întinse între Aaron şi Or; iar, prin rugăciunea 

ei, Amalec cel nevăzut a căzut cu toată 

stăpânirea şi puterea sa cea întunecată. 

 

 Deci, să prăznuim şi noi 

Acoperământul Preasfintei Fecioare Maria, 

Născătoare de Dumnezeu, aducându-ne 

aminte de acea prea-mărită arătare a ei care a 

fost în biserica Vlahernei, fiind văzută de 

Sfântul Andrei şi de Epifanie. 

 

 Să prăznuim, mulţumind 

Acoperitoarei noastre pentru această 

preamare milostivire, arătată spre neamul 

creştinesc, şi cu tot dinadinsul s-o rugăm pe 

ea ca, acum şi întotdeauna, cu milostivire să 

ne acopere pe noi, cei care avem nevoie de 

Acoperământul ei, de vreme ce, fără sprijinul 

ei, nouă, celor ce întotdeauna mâniem pe 

Dumnezeu, nu ne este cu putinţă a trăi, 

pentru că, greşind mult, cădem sub multe 

certări, după cum zice Scriptura: „Multe sunt 

bătăile păcătosului” (Psalmul 31, 11). 

 

 De aceea, am fi pierit pentru 

fărădelegile noastre, de nu ne-ar fi acoperit 

pe noi preamilostiva Stăpână; că, de nu ar fi 

stat înainte Sfânta Fecioară, rugându-se 

pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi de 

atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum 

liberi? 

 

 Iar Prorocul Isaia ne sfătuieşte: 

„Ascundeţi-vă cât de puţin, până ce va trece 

mânia Domnului” (Isaia 26, 20). Unde vom 

putea să ne ascundem de mânia Domnului? 

Acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde 

să scăpăm noi, păcătoşii, în afară de 

Acoperământul Preasfintei Fecioare Maria, 

Stăpâna lumii. 

 

Sursa:basilica.ro 

 

S F I N Ț I  

ai lunii octombrie 
——  •  —— 

 

1 OCTOMBRIE 

 

†) Sfântul Apostol Anania  

 

Judecătorul, umplându-se de mânie, a 

poruncit 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 

Mântuitorului, 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 OCTOMBRIE 

 

†) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 

Izvorâtorul de mir   

 

Începând a se lumina de ziuă, în ziua de 

douăzeci şi şase a lunii octombrie, au intrat 

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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(†) Sfinţii Cuvioşi  

Daniil şi Misail  

de la Mănăstirea Turnu 
——  •  —— 

  

Î 
n decursul veacurilor creştine, numeroşi 

sihaştri s-au nevoit pe Muntele Coziei. 

Aceşti plăcuţi ai lui Dumnezeu au mers 

departe de lume, în sihăstria munţilor, 

întocmai marilor nevoitori ai Bisericii, 

devenind călugări desăvârşiţi, iubitori de 

nevoinţă şi de viaţă pustnicească. Ei se 

pregătiseră din vreme în post şi rugăciune, în 

ascultare şi citirea dumnezeieştilor Scripturi, 

ajungând să cunoască Psaltirea pe de rost. 

Alţii se rugau cu Rugăciunea lui Iisus în 

desăvârşită linişte şi ascultare, nevoindu-se 

singuri ani îndelungaţi. La început şi-au 

construit bordeie, iar apoi şi-au săpat chilii în 

stânca muntelui, unde au trăit în post şi 

rugăciuni neîncetate, răbdând frigul, 

suferinţele şi ispitele de tot felul de la viclenii 

diavoli. Sfinţenia vieţii lor s-a făcut 

cunoscută multor călugări şi creştini, 

devenind adevărate pilde de rugăciune, 

nevoinţă şi vieţuire în Mântuitorul Hristos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfinţii Cuvioşi pustnici Daniil şi 

Misail s-au născut în a doua jumătate a 

veacului al XVI-lea în părţile Olteniei. 

Amândoi, încă din tinereţile lor, erau iubitori 

de nevoinţe pentru Dumnezeu şi doritori de 

viaţă sfântă, având o fierbinte dragoste către 

Mântuitorul Iisus Hristos şi către Preacurata 

Sa Maică. Drept aceea, ascultând de porunca 

cea sfântă a Domnului: Cel ce voieşte să vină 

după Mine să se lepede de sine să-şi ia crucea 

sa şi să urmeze Mie, au lăsat casă, părinţi, 

fraţi, rude şi prieteni, şi au intrat în 

Mănăstirea Cozia ca fraţi, vieţuind în 

ascultare şi smerenie, urmând pe Fiul lui 

Dumnezeu, Cel ce s-a făcut ascultător Tatălui 

pentru noi, până la moartea pe cruce. Ei au 

deprins taina nevoinţelor, dobândind darul 

rugăciunii şi al iubirii de Dumnezeu. Deci, 

parcurgând după rânduială, toate încercările 

duhovniceşti, s-au supus poruncilor stareţului 

lor şi ale fraţilor, fiind exemple vii de 

nevoinţă întru toate. Nu mult după ce au 

intrat în mânăstire, pentru multele lor osteneli 

şi pentru râvna lor după Dumnezeu, s-au 

făcut vrednici de mult dorita schimă a 

călugăriei, primind tunderea de la egumenul 

lor. Cuviosul Daniil, fiind cunoscător al 

Sfintelor Scripturi şi al învăţăturilor Sfinţilor 

Părinţi, dar având şi viaţă vrednică şi 

iscusinţă în viaţa călugărească, a fost 

învrednicit de harul preoţiei. Deci, ajuns ca 

făclia în sfeşnic, prin viaţă smerită şi curată, s

-a făcut repede cunoscut de părinţii din 

mânăstire, care şi l-au ales duhovnic şi 

povăţuitor pe calea mântuirii. Printre cei care 

se mărturiseau la cuviosul Daniil a fost şi 

vrednicul de pomenire, fericitul Misail, care i

-a devenit şi ucenic duhovnicesc. Primind 

ascultarea de duhovnic, Sfântul Daniil a 

început şi mai cu osârdie a se nevoi, mergând 

din putere în putere şi sporind întru faptele 

cele bune, chip şi pildă făcându-se tuturor. 

După o vreme, dorind împlinire 

duhovnicească şi arzând de dragostea cea 

dumnezeiască, au hotărât să părăsească viaţa 

de obşte şi să meargă în pustnicie. Primind 

binecuvântare de la stareţul lor, au mers 

dincolo de Turnul lui Traian, în ţinuturile 

Muntelui Cozia, unde şi-au săpat chilii în 
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stânca muntelui lângă izvoarele de apă ale 

pădurii liniştite. Multe au fost ispitele 

Cuvioşilor, însă niciuna n-a biruit setea lor de 

rugăciune, de linişte şi de osteneliSub 

acoperământul Maicii Domnului, în jurul 

Cuvioşilor s-a adunat o mică obşte de fraţi 

nevoitori întru rugăciunea neîncetată, în 

privegheri, post şi în citirea cărţilor 

folositoare de suflet. De aceea, fericiţii Daniil 

şi Misail au ridicat o biserică de lemn pentru 

trebuinţele lor, în cinstea Intrării în biserică a 

Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. 

Cuviosul Daniil era duhovnic al tuturor 

pustnicilor din împrejurimi, la el spovedindu-

se, după tradiţie, şi Sfinţii sihaştri Neofit şi 

Meletie. Aceştia coborau din când în când, 

mai cu seamă în duminici şi sărbători, pentru 

a se spovedi şi pentru a se împărtăşi la Sfânta 

Liturghie săvârşită în acest schit, care, 

aflându-se în apropierea vechiului turn 

roman, s-a numit Schitul Turnu. 

 

 Spre sfârşitul vieţii, Cuviosul Daniil, a 

dat părinţilor care se nevoiau acolo rânduieli 

de viaţă pustnicească, apoi, cunoscându-şi 

mai înainte sfârşitul, le-a pus povăţuitor în 

locul lui pe ucenicul său, Cuviosul Misail. 

Amândoi fericiţii, Daniil şi Misail, după 

trecerea la cele veşnice, în prima jumătate a 

veacului al XVII-lea, au fost îngropaţi lângă 

altarul bisericuţei lor. Când, în anul 1676, 

mitropolitul Varlaam al Ţării Româneşti a 

construit la schit o nouă biserică, de piatră, a 

aşezat sfintele moaşte ale Cuvioşilor Daniil şi 

Misail la temelia altarului bisericii celei noi. 

 

 Astfel, Cuvioşii Daniil şi Misail, avva 

şi ucenicul, s-au arătat vase alese ale Duhului 

Sfânt, înscriindu-se în rândul Sfinţilor 

Cuvioşi sihaştri români, ca purtători de daruri 

duhovniceşti şi luminători prin vieţuirea 

sfântă. 

 

Sursa:basilica.ro 

Credincioşii ortodocşi din Arhiepiscopia 

Iaşilor sărbătoresc pe 13 octombrie Aducerea 

moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi, 

păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia. 

 

Sărbătoarea aducerii la Iaşi  

a moaştelor  

Sfântului Apostol Andrei 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 Sfintele moaşte au ajuns la Iaşi în anul 

1996 la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. 

După acest mare eveniment, Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române a aprobat cererea 

PF Părinte Patriarh Daniel, pe vremea 

arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi 

Bucovinei, ca în fiecare an, la data de 13 

octombrie, în calendarul creştin-ortodox al 

Arhiepiscopiei Iaşilor să fie pomenită aducerea 

la Iaşi a moaştelor Sfântului Apostol Andrei.  

 

 “Pentru prima dată după 2.000 de ani, 

moaştele Sfântului Apostol Andrei au fost 

aduse la Iaşi, în capitala de credinţă a 

Moldovei celei drept-slăvitoare. Acest lucru 

are mai multe semnificaţii. În primul rând, 

noi suntem creştinaţi de acest sfânt apostol, 

PF Părinte Daniel vrând să arate care este 

modelul pe care îl urmăm noi, ortodocşii 

români, iar în al doilea rând, dacă revoluţia 

politică a început la Timişoara, revoluţia 

spirituală trebuia să înceapă în capitala 

Moldovei cea plină de credinţă",”  

 

a declarat pr. prof. dr. Vasile Nechita de la 

Biserica "Sf. Apostol Andrei" din Iaşi. (C.C.)  

 

Sursa:ziarullumina.ro 
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Drept-credincioșii creștini de pretutindeni o 

cinstesc prin participarea lor la slujbele din 

14 octombrie, în fiecare an, iar cei din Iași și 

din împrejurimi o cheamă în rugăciune, în 

orice clipă de cumpănă, cerând-i ocrotire și 

ajutor.  

 

(†) Viaţa Sfintei Cuvioase 

Parascheva de la Iași 
——  •  —— 

  

Î 
n fiecare an, la 14 octombrie, Biserica 

Ortodoxă de pretutindeni prăznuiește pe 

Cuvioasa Maică Parascheva. În chip 

deosebit, ea este cinstită în Moldova, întrucât 

de mai bine de 350 de ani moaștele ei se 

găsesc la Iași, fiind izvor de binecuvântare și 

însănătoșire duhovnicească și trupească 

pentru toți cei care o cheamă în rugăciune să 

fie mijlocitoare către Preamilostivul 

Dumnezeu. Dacă Sfânta Muceniță 

Parascheva, prăznuită la 26 iulie în 

Calendarul Ortodox, este cunoscută în popor 

cu numele „Sfânta Vineri”, Cuvioasa Maică 

Parascheva a fost numită, mai cu seamă în 

Moldova, „Vinerea Mare”. Ca un simbol al 

unității Ortodoxiei de pretutindeni, viața de 

după moarte a Sfintei Parascheva arată că 

sfințenia ridică din neamul său pe omul ce s-

a asemănat cu Dumnezeu, făcându-l lumină 

de iubire și apropiere între toți cei care 

mărturisesc și viază întruaceeași credință. 

Mărturie despre cinstirea adusă de strămoșii 

noștri Sfintei Parascheva sunt bisericile 

ctitorite cu hramul „Cuvioasa Parascheva” nu 

numai în Moldova, dar șiîn Transilvania și în 

Țara Românească. 

 

 Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe 

pământ în prima jumătate a veacului al XI-

lea. Prima învățătură în limba română despre 

viața sfintei o găsim în „Cartea românească 

deînvățătură” a Mitropolitului Varlaam al 

Moldovei, Iași, 1643. 

 

 S-a născut în Epivata (azi Boiados), 

pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de 

Constantinopol (mai târziu, Istanbul), pe 

atunci capitala Imperiului bizantin. Părinții 

ei, oameni de neam bun și credincioși, 

râvnitori spre cele sfinte, au crescut-o în frica 

de Dumnezeu, îndemnând-o spre deprinderea 

faptelor bune, dar mai ales a postului, 

rugăciunii șimilosteniei. Un frate al ei, după 

ce a învățat carte, s-a călugărit sub numele de 

Eftimie; a fost ales episcop în localitatea 

Madite pentru dragostea față de cele sfinte și 

pentrucultura sa deosebită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană Sfânta Parascheva  

 

 Sfânta Parascheva și-a petrecut anii 

copilăriei în casa părinților, sub ocrotirea 

acestora. Se spune că pe când avea zece ani, 

„fiind într-o biserică a Precistei” a auzit 

citindu-se,la Sfânta Liturghie, cuvântul 

Evangheliei: „Oricine voiește să vină după 

Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa 



9 

 

și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). 

Chemarea Mântuitorului a sădit în inima ei 

dorul de desăvârșire, încât și-a împărțit toate 

hainele săracilor. Același lucru l-a făcut și în 

alte împrejurări, fără să țină seama de 

mustrările părinților. 

 

 Moștenind o mare avere de la părinți, 

împreună cu fratele ei, tânăra Parascheva a 

dăruit săracilor partea ce i se cuvenea de 

moștenire și, „părăsind frumusețea acestei 

lumi”,s-a retras „în adâncul pustiei”. S-a 

oprit mai întâi la Constantinopol, unde a 

ascultat cuvinte de învățătură de la călugări și 

călugărițe cu aleasă viață duhovnicească. 

Urmândsfaturile acestora, a părăsit capitala, 

îndreptându-se spre ținutul Pontului. Vreme 

de cinci ani a rămas la Mănăstirea Maicii 

Domnului din Heracleea. De aici a plecat 

spre ȚaraSfântă, în dorința de a-și petrece 

restul vieții în locurile binecuvântate de viața 

pământească a Mântuitorului Iisus Hristos și 

a Sfinților Apostoli. După ce a văzut 

Ierusalimul, s-a așezat într-o mănăstire de 

călugărițe în pustiul Iordanului, unde s-a 

nevoit cu postul și s-a înălțat duhovnicește în 

rugăciune, întocmai ca Sfântul Ioan 

Botezătorul, ca SfântaMaria Egipteanca și ca 

atâția alți ostenitori ai pustiei roditoare de 

desăvârșire. Mitropolitul Varlaam al 

Moldovei, în Cazania sa, spune că acum 

Sfânta nu mai avea grijă „nicide veșminte și 

de așternuturi, nici de mâncări și de mese, 

nici de casă sau slujnice, ci numai de curăția 

sufletului și de răspuns județului (judecății 

n.n.) ce va să fie”. Ea „pururea suspina și 

nepărăsit tânjea cumu-și va înfrumuseța 

sufletul, cum se va logodi pe sine Mirelui 

ceresc, lui Iisus Hristos, cum se va îndulci la 

vederea Mirelui său, deslava și de lumina și 

de bucuria cea fericită. De aceasta... ochii de 

lacrimi îi erau întunecați pururea”. 

 

 Într-o noapte, însă, pe când avea ca la 

25 de ani, un înger i-a spus, în vis, să se 

reîntoarcă în locurile părintești: „Să lași 

pustia și la moșia ta să te întorci, că acolo ți 

se cade sălași trupul pământului și să treci 

din această lume către Dumnezeu, pe Care L-

ai iubit”. După ce a avut această vedenie, 

sfânta „fără de voie lăsă pustia și se întoarse 

în lume șila Țarigrad veni”. Și mereu în 

biserica Precistei ce este în Vlaherne și către 

icoana Sfinției Sale căzu și cu lacrimi se ruga 

așa și zicea: „N-am altă nădejde, n-am alt 

acoperământ. Tu-mi fii îndreptătoare, tu-mi 

fii folositoare... Că până am umblat în pustie 

pe tine te-am avut ajutor, iar acum, dacă m-

am întors în lume, îndreptează-mă până la 

sfârșitul vieții mele, că altă nădejde nu am”. 

 

 Din Constantinopol s-a îndreptat spre 

Epivata, localitatea în care văzuse lumina 

zilei, fără să spună cuiva cine este și de unde 

vine. „Acolo”, continuă Mitropolitul 

Varlaam, „trudă cătră trudă și durere cătră 

durere adăugă, cu post și nedormire pe sine 

se înfrumuseța..., cu lacrimi pământul uda și 

se ruga: Doamne Iisuse Hristoase, caută din 

lăcașul Tău cel sfânt; am lăsat toate și după 

Tine am călătorit în toată viața mea. Și acum, 

îndură-Te Doamne, spune îngerului blând să 

ia cu pace sufletul meu”. Împăcată cu sine, 

cu oamenii și cu Dumnezeu, și-a dat astfel 

sufletul întru odihna Mirelui ceresc. 

 

 A fost îngropată ca o străină, fără ca 

nimeni să știe cine era. Dar Dumnezeu, voind 

să o proslăvească, a descoperit în chip 

minunat cine era acea străină. Se spune că un 

marinar a murit pe o corabie și trupul i-a fost 

aruncat în mare. Valurile l-au adus la țărm, 

iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe 

niște creștini să-l îngroape după rânduiala 

creștinească. Săpând deci o groapă, „aflară 

trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred și 

plin de mireasmă”. Cu toate acestea, au pus 

alături de ea și trupul corăbierului, cel 
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răumirositor. 

 

 Dar, în noaptea următoare, unuia din 

creștinii care săpaseră groapa, cu numele 

Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă, 

șezând pe un scaun luminat și înconjurată de 

mulțime de îngeri. Unul dintre îngeri l-a luat 

de mână, l-a ridicat și i-a zis: „Gheorghe, 

pentru ce n-ați socotit trupul Sfintei 

Parascheva? Nu știți că Dumnezeu a iubit 

frumusețea ei și a vrut să o proslăvească pe 

pământ?”. Iar împărăteasa pe care o văzuse 

în vis și care nu era alta decât Cuvioasa 

Parascheva i-a poruncit să ia degrabă trupul 

ei și să-l așezeundeva, într-un loc de cinste. 

Aceeași vedenie a avut-o și o femeie 

credincioasă, cu numele Eftimia, într-același 

chip și în aceeași noapte, și a doua zi 

amândoi au spus tuturor minunata 

întâmplare. 

 

 Credincioșii de acolo, auzind de visul 

celor doi, au înțeles că este un semn 

dumnezeiesc, drept care au luat trupul 

Cuvioasei din mormânt și l-au adus cu mare 

bucurie, „cu lumini și cu tămâie”, așezându-l 

în Biserica Sfinții Apostoli din Epivata. 

Îndată au avut loc vindecări minunate în 

urma rugăciunilor care se făceau lângă 

cinstitele sale moaște. Sespune că drept-

credincioșii creștini din Epivata au zidit o 

biserică chiar pe locul în care au trăit părinții 

ei și unde ea însăși văzuse lumina zilei. 

 

 Vestea despre minunile care se 

săvârșeau în apropierea cinstitelor moaște s-a 

răspândit curând în Tracia și în Peninsula 

Balcanică. Este foarte probabil că 

Patriarhiaecumenică va fiprocedat de 

timpuriu la canonizarea ei, adică la trecerea 

ei în rândul sfinților. 

 

 După trecerea ei la viața veșnică și 

după minunata descoperire a cinstitelor ei 

moaște s-au alcătuit unele scrieri despre 

scurta ei viață pământească și istoria 

strămutăriimoaștelor. Potrivit tradiției, cea 

mai veche lucrare aghiografică dedicată 

Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scrisă de 

diaconul Vasilisc, la cererea patriarhului 

ecumenic Nicolaeal IV-lea Muzelon (1145-

1151), pe la mijlocul veacului al XII-lea. Alta 

a alcătuit marele patriarh Eftimie al Târnovei, 

în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, 

care a folosit, ca șialți aghiografide mai 

târziu, scrierea diaconului Vasilisc. 

Mitropolitul Matei al Mirelor, care a trăit în 

Mănăstirea Dealu, de lângă Târgoviște, a 

alcătuit, în grecește, o nouă„viață”, precum și 

slujba Cuvioasei Parascheva, pe la anul 1605. 

Câțiva ani mai târziu, viața ei a fost inclusă 

de Mitropolitul Varlaam al Moldovei, în 

Cazania lui, tipărită la Iașiîn 1643, fără 

îndoială folosind manuscrise greceștiși 

slavonești, prelucrate după scrierea 

patriarhului Eftimie. Nevoințele ei au fost 

înfățișate pe scurt și de marele 

MitropolitDosoftei al Moldovei în lucrarea sa 

Viața și petrecerea sfinților (4 vol. Iași, 1682-

1686), precum și în alte Vieți de sfinți și în 

edițiile Mineielor tipărite la noi în țară. 

Dintrestrăinii care i-au mai cercetat viața 

consemnăm pe cunoscutul aghiograf grec 

Nicodim Aghioritul (1749-1809). Spre 

sfârșitul secolului al XIX-lea învățatul 

episcop MelchisedecȘtefănescu al 

Romanului (1823-1892), a tipărit o lucrare 

specială, intitulată Viața și minunile 

Cuvioasei noastre Parascheva cea nouă și 

istoricul sfintelor ei moaște (București,1889). 

Câțiva teologi români din secolul trecut de 

asemenea s-au ocupat cu viața și sfintele ei 

nevoințe: Pr. Gh. Păvăloiu (1935), Arhim. 

Varahil Jitaru (1942), D. Stănescu(1938), Pr. 

M. Țesan (1955), Pr. Scarlat Porcescu, Pr. 

Prof. Mircea Păcurariu ș.a. 

 

 După ce au stat în Biserica Sfinții 
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Apostoli din Epivata vreme de vreo două sute 

de ani, săvârșindu-se multe semne și minuni 

în jurul lor, datorită evenimentelor politice 

careau adus multă durere în țările balcanice, 

cinstitele moaște ale Sfintei Parascheva au 

fost strămutate în mai multe locuri, fiind 

tuturor alinare în suferință, liman lin 

șineînviforat al celor care o cinstesc și o 

cheamă în rugăciune să mijlocească la 

Atotmilostivul Dumnezeu. 

 

 În anii 1185-1186, bulgarii și valahii 

din sudul Dunării, care de aproape două 

secole se găseau sub dominația Imperiului 

bizantin s-au răsculat împotriva asupritorilor, 

sub conducerea fraților Petru și Asan, români 

de neam, întemeind un stat nou, cunoscut sub 

numele de „Imperiul vlaho-bulgar”, având 

capitala la Târnovo. Peste câțiva ani, în 1204, 

cavalerii apuseni porniți în Cruciada a patra 

au ocupat Constantinopolul, întemeind aici 

un „imperiu latin de Constantinopol”, care a 

dăinuit până în anul 1261, condus de împărați 

veniți din Apusul Europei. În aceste 

împrejurări, bizantinii au creat două mici 

imperii, unul în Asia Mică, cu capitala la 

Niceea, nu departe de Constantinopol, altul 

în Tesalia, cu capitala la Tesalonic. Datorită 

relațiilor prieteneștidintre împăratul Ioan 

Asan II din Târnovo (1218-1241) și 

împăratul de atunci din Constantinopol, în 

anul 1235 sau curând după aceea, moaștele 

Cuvioasei Parascheva au fost strămutate de la 

Epivata la Târnovo, capitala imperiului 

româno-bulgar, oraș care devenise între timp 

reședință patriarhală. Mutarea lor s-a făcut 

într-o impresionantă procesiune condusă de 

mitropolitul Marcu din Preslav, însoțit de 

numeroși clerici, fiind întâmpinate 

pretutindeni cu flori, lumânări și slujbe de 

către drept-credincioșii români și bulgari din 

sudul Dunării. La Târnovo au ieșit întru 

întâmpinarea lor împăratul Ioan Asan II, 

mama sa, Elena, și soția sa, Ana, precum și 

patriarhul de aici. Au fost așezate în Biserica 

Maicii Domnului. Se spune că împăratul ar 

fizidit, în apropierea reședinței sale, o 

biserică având hramulSfânta Parascheva. 

 

 La Târnovo moaștele Cuvioasei 

Parascheva au rămas timp de 160 de ani. 

Probabil acum s-a alcătuit slujba ei, care a 

intrat în Mineiul pe luna octombrie. Iar în a 

doua jumătatea veacului al XIV-lea, 

patriarhul Eftimie al Târnovei, „se pare un 

valah”, i-a scris viața, cu mai multe amănunte 

decât o făcuse diaconul Vasilisc. 

 

 Dar tot pe atunci turcii au pătruns în 

Europa. Rând pe rând au cucerit părți 

însemnate din Peninsula Balcanică. În 1393 

au cucerit partea răsăriteană a imperiului 

vlaho-bulgar, împreună cu capitala Târnovo, 

iar peste trei ani și partea apuseană, încât 

acest stat și-a încetat existența. 

 

 În astfel de împrejurări dramatice 

pentru creștini, moștele Cuvioasei 

Parascheva au fost mutate la Belgrad. Acolo 

au stat până în anul 1521, când turcii au 

cucerit și acest oraș, iar Serbia a fost 

transformată în pașalâc. Acum moaștele au 

fost solicitate de patriarhul ecumenic Ieremia 

I sultanului, care a acceptat să i le dea în 

schimbul unor daruri. Patriarhul a hotărât ca 

ele să fie aduse în Constantinopol, fosta 

capitală a Imperiului bizantin (cucerit de 

turci în 1453, care i-au dat numele Istanbul). 

În drum spre marele oraș întemeiat de Sfântul 

împărat Constantin cel Mare, cinstitele 

moaște ale Cuvioasei Parascheva au fost 

expuse din loc în loc pentru a fi văzute și 

sărutate de credincioșii ortodocși din 

Peninsula Balcanică aflați sub stăpânire 

turcească. Pentru început, au fost așezate în 

biserica Sfânta Maria Panmacaristos, pe 

atunci Catedrală patriarhală. După 

transformarea acesteia în geamie, au fost 
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mutate în alte biserici: Vlahserai (1586), 

Sfântul Dumitru (1597) și Sfântul Gheorghe 

din cartierul Fanar (1601). 

 

 După 120 de ani, ele au cunoscut 

ultima strămutare, de data aceasta spre 

pământul românesc. În anul 1641, după ce 

binecredinciosul domn Vasile Lupu al 

Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei 

din Constantinopol, cârmuitorii ei de atunci, 

patriarhul Partenie I, zis cel Bătrân (1639-

1644), împreună cu membrii Sinodului său, 

au hotărât să-I ofere, drept recunoștință, 

moaștele Cuvioasei Parascheva „pentru 

sfințirea și binecuvântarea acelui loc al 

Bogdaniei (Țara Moldovei, n.n.)”, după cum 

se spune în „scrisoarea sinodicească”. Racla 

cu cinstitele moaște a fost transportată cu o 

corabie pe Marea Neagră, fiind însoțită de 

trei mitropoliți greci (Ioanichie al Heracleei, 

Partenie al Adrianopolului și Teofan al 

Paleopatrei). Ajungând la Galați, apoi la Iași, 

au fost întâmpinate de Vasile Vodă Lupu, de 

Mitropolitul Varlaam și de episcopii de 

Roman și Huși, decler și credincioși. În ziua 

de 13 iunie 1641, cinstitele moaște au fost 

așezate în minunata biserică a Mănăstirii 

Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria domnitorului. 

Cinstitele moaște au rămas aici până în anul 

1884, când au început lucrările de restaurare 

a sfântului lăcaș, din acest motiv fiind mutate 

în paraclisul mănăstirii. Dar în seara zilei de 

26 decembrie 1888, după slujba Vecerniei, 

din neatenție, a rămas aprinsă o lumânare din 

sfeșnicul de lângă racla din lemn în care erau 

așezate cinstitele moaște; peste noapte 

sfeșnicul a ars, iar focul s-a extins la 

catafalcul pe care era așezată racla, arzând 

mocnit toată noaptea și „prefăcându-l într-o 

grămadă de cărbun””. A doua zi dimineața, 

autoritățile destat și bisericești, preoții și 

credincioșii au constatat că cinstitele moaște 

au rămas neatinse; încă o minune săvârșită 

prin puterea lui Dumnezeu. Fericitul întru 

pomenire, Mitropolitul Iosif Naniescu, a 

cercetat paraclisul, preaslăvind minunea 

dumnezeiască. Prefectul județului Iași, Leon 

Negruzzi, și procurorul general al orașului au 

consemnat înprocese verbale cele întâmplate. 

Ridicate din mormanul de jar, moaștele 

Cuvioasei au fost adăpostite provizoriu în 

altarul paraclisului de la Mănăstirea Sfinții 

Trei Ierarhi și încurând strămutate în noua 

Catedrală mitropolitană din Iași, care fusese 

sfințită cu puțin timp mai înainte, la 23 

aprilie 1887. Aici se găsesc și astăzi, fiind 

cinstite de obștea drept-credincioșilor 

moldoveni, care îi cer Sfintei Parascheva să 

mijlocească pentru ei înaintea tronului 

ceresc, venerând-o cu multă evlavie, ca pe o 

adevărată ocrotitoare a Moldovei. 

 

 În ședința din 28 februarie 1950, 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

a hotărât canonizarea unor sfinți din neamul 

nostru, precum și generalizarea cultului unor 

sfințiale căror moaște se găsesc în țară la noi. 

Hotărârea respectivă a fost transpusă în fapte 

în cadrul unor mari festivități bisericești din 

cursul lunii octombrie 1955. În cazul 

Cuvioasei Parascheva, generalizarea cultului 

ei s-a făcut în Catedrala mitropolitană din 

Iași, la 14 octombrie 1955, în prezența a 

numeroși ierarhi români, precum și a unor 

reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Rusă și 

Bulgară. 

 

 Drept-credincioșii creștini de 

pretutindeni o cinstesc prin participarea lor la 

slujbele din 14 octombrie, în fiecare an, iar 

cei din Iași și din împrejurimi o cheamă în 

rugăciune, în orice clipă de cumpănă, cerând-

i ocrotire și ajutor. Sfânta Cuvioasă 

Parascheva este considerată, pe drept cuvânt, 

ocrotitoarea orașului Iași și a întregii 

Moldove, pentru că de-a lungul anilor 

moldovenii au simțit în viața lor lucrarea 

minunată a harului dumnezeiesc prin 
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mijlocirea Cuvioasei Parascheva cea mult 

folositoare. 

 De multe ori, vin oameni de pe tot 

cuprinsul țării să-și plece genunchii în fața 

raclei cu cinstitele ei moaște, ca să 

mulțumească pentru ajutorul și 

binecuvântarea ce lumineazăîn viața lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelerinaj Parohia Odăi la Sfânta Parascheva  

 

Viața curată, împletită prin rugăciune și fapte 

bune, tinerețea care strălucește peste veacuri 

precum lumina din candelele fecioarelor 

înțelepte, sunt pentru noi un îndemn la mai 

multă rugăciune și priveghere, la căutarea 

bucuriei pe care o aduce în inimi prezența 

Duhului Sfânt. Simbol al frățietății ortodoxe, 

Sfânta Parascheva, luminătoarea casnică a 

Moldovei, ne aduce din acea primă jumătate 

a veacului al XI-lea în care a viețuit pe 

pământ, nădejdea biruinței asupra patimilor, 

dezbinărilor și necazurilor din lume, prin 

iubirea smerită și atotputernică a Domnului 

Hristos Care iubește și adună pe toți oamenii.  

 

 Sursa: doxologia.ro 

 

 

 

Rugăciune către  

Sfinta Cuvioasă Parascheva 

 
Troparul Sfintei: 

 

 Întru tine, Maică, cu osârdie s-a 

mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai 

urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se 

uite la trup, căci este trecător, ci să poarte 

grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru 

aceasta și cu îngerii împreună se bucură, 

Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.  

 

Rugăciune 

 

 Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel 

ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce 

fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină 

asupră-ne mânia cea groaznică și 

înfricoșătoare a durerilor, care este rodul 

păcatelor noastre, ce în toată ziua, 

nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi 

suntem păcătoși, netrebnici și plini de 

răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al 

milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece 

rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne 

răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci 

pentru că nu suntem vrednici a câștiga 

milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, 

dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-

Milostiv. 

 

 Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei 

Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă 

sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne 

întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din 

adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim 

preasfânt numele Tău în veci.  

 

Amin. 
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Iată că, după Sfânta Cuvioasă Parascheva, 

luna octombrie ne aduce prăznuirea altor doi 

sfinţi dragi nouă. Este vorba despre Sfântul 

Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 

(26 octombrie), şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel 

Nou (27 octombrie). Deşi au trăit în vremuri 

diferite (primul la sfârşitul secolului al III-lea 

şi începutul secolului al IV-lea, iar al doilea 

la începutul secolului al XIII-lea) şi 

reprezintă două modele diferite de viaţă 

creştină (luptătorul pentru Hristos şi 

pustnicul), amândoi se aseamănă prin 

dragostea pentru Dumnezeu şi mărturisirea 

Lui în întreaga lor viaţă. 

 

(†) Sfântul Mucenic  

Dimitrie - mărturisitor  

al lui Hristos 
——  •  —— 

 

S 
fântul Mare Mucenic Dimitrie era fiul 

voievodului cetăţii Tesalonicului de la 

acea vreme. Deşi atunci era interzis 

prin lege să fii creştin, tatăl său era un om 

credincios şi I se închina mereu lui 

Dumnezeu într-o cameră care avea două 

icoane. De aceea, când s-a rugat lui 

Dumnezeu să îi dea un copil, Domnul l-a 

ascultat şi i l-a dăruit pe Dimitrie. Din pricina 

prigonirii creştinilor, micul Dimitrie fu 

botezat în taină, iar părinţii lui îl învăţară 

credinţa cea sfântă, dar şi facerea de bine. Şi 

astfel Dimitrie cunoscu încă din copilărie 

adevărul credinţei, dar şi săvârşirea de fapte 

bune şi mai ales milostenia. 

 

Când veni vremea, părinţii săi se 

mutară la Domnul, lăsându-l pe Dimitrie 

moştenitor al averii, dar şi al bunului lor 

nume. 

 

Maximian, împăratul de atunci, auzi 

de moartea voievodului şi îl chemă la dânsul 

pe fiul acestuia, pe Dimitrie. Văzându-i 

înţelepciunea şi purtarea aleasă, îl numi 

voievod în locul tatălui său. Iar oamenii din 

Tesalonic îl primiră cu mare bucurie şi cinste 

pe voievodul lor Dimitrie. Iar el îi conducea 

cu multă vrednicie şi îi învăţa să creadă în 

Domnul Iisus Hristos. Îl propovăduia fără 

teamă pe Mântuitorul şi îi aducea pe mulţi la 

dreapta credinţă. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană Sfântul Dimitrie cel Nou,  

Ocrotitorul Bucureștilor 

 

 Dar curând, împăratul Maximian îşi 

dădu seama că voievodul Dimitrie este 

creştin şi se mânie foarte mult. Şi pentru că 

Dimitrie îşi mărturisi cu îndrăzneală credinţa 

şi refuză să se închine idolilor, împăratul 

porunci să fie închis în cea mai aspră temniţă. 
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 Dar Dumnezeu era cu el în toată 

vremea şi trimise un înger ca să-l vestească 

pe Dimitrie că trebuie să se pregătească 

pentru a primi cununa de mucenic. 

 

 Pe atunci trăia şi un luptător vestit, 

Lie, înalt, puternic şi înfricoşător la chip, care 

se lupta cu mulţi şi îi ucidea aruncându-i în 

suliţe. Văzând toate acestea, un tânăr creştin, 

Nestor, se duse la închisoare la Sfântul 

Dimitrie şi îl rugă să îl binecuvânteze pentru 

a-l putea birui pe Lie şi a-i scăpa pe oameni 

de acea moarte cumplită. Şi sfântul îl 

însemnă cu semnul crucii pe frunte şi îi zise: 

 

 - Du-te: pe Lie vei birui şi pe Hristos 

vei mărturisi. 

 

 Şi Nestor merse plin de curaj la luptă, 

strigând: 

 

 - Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi! 

 

 Şi imediat îl trânti pe Lie la pământ, 

omorându-l. Dar împăratul se întristă mult de 

moartea lui Lie şi când află că Dimitrie îl  

încurajase pe Nestor în această luptă, porunci 

ca Sfântul Dimitrie să fie ucis cu suliţa. Şi tot 

din porunca împăratului i se tăie capul lui 

Nestor. 

 

 Dar Dumnezeu a arătat sfinţenia lui 

Dimitrie, căci trupul i-a fost găsit neputrezit 

şi bine mirositor. El a apărat oraşul Tesalonic 

de multe primejdii, moaştele sale fiind 

izvorâtoare de mir şi făcătoare de minuni 

până astăzi. 

 

 Aşadar, dragii mei, în aceste zile de 

toamnă să întâmpinăm sărbătorile Sfinţilor 

Dimitrie cu bucurie şi rugăciune către ei, 

gândindu-ne la curajul şi râvna lor pentru 

Hristos. 

Sursa: ziarullumina.ro 

 

 

 

7 rugăciuni scurte dar deosebit de 

puternice către Sfântul Dimitrie cel 

Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, 

pentru izbăvirea din boli și 

necazuri 

 
Troparul Sfântului: 

 

 Întru tine părinte, cu osârdie s-a 

mântuit cel după chip; că luând crucea ai 

urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu 

se uite la trup, că este trecător; ci să poarte 

grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru 

aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, 

Cuvioase Dimitrie, duhul tău. 

 

Rugăciunea I: 

 Pe noi care te fericim cu credinţă şi 

prăznuim prin glasuri de laudă pomenirea ta, 

de tot necazul şi patima, de boli năpraznice, 

din primejdii şi din nevoi izbăveşte-ne te 

rugăm; ca să preamărim îndrăznirea ce ai 

către Stăpânul, ca slugă credincioasă, 

preafericite Dimitrie. 

 

Rugăciunea a II-a: 

 Cu nebiruită vitejie, cuvioase părinte, 

şi cu preaînaltă înţelepciune, luptându-te 

împotriva patimilor şi toată deşertăciunea 

urând, nicidecum nu a putut vicleanul 

vrăjmaş să te înşele, ca oarecând pe strămoşi, 

prin gustarea celor oprite, sau cu ridicarea 

firii împotriva Ziditorului; ci cu amărăciunea 

înfrânării, ca cu o preadulce desfătare 

petrecându-ţi toată viaţa, desăvârşită 

smerenie ai câştigat; şi nu numai în viaţă ai 

petrecut necunoscut, ci şi după moarte ţi-ai 

ascuns trupul în apa Lomului. Dar Domnul 

Cel ce preamăreşte pe slugile Sale, te-a 

descoperit ca o comoară izvorâtoare de 
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tămăduiri, tuturor celor ce pătimesc. Roagă-

te dar pentru sufletele noastre. 

 

Rugăciunea a III-a: 

 Cuvioase părinte, din pruncie faptelor 

celor bune urmând şi viaţă fără prihană prin 

muncă câştigând, vas ales te-ai arătat al 

Sfântului Duh şi de la El învrednicindu-te de 

harul minunilor ai întărit pe oameni în frica 

Domnului. Iar acum cu strălucirea 

dumnezeieştilor raze luminându-te, roagă-te 

lui Hristos Dumnezeu, să lumineze ochii 

noştri cei sufleteşti, ca să nu ne poticnim 

întru întunericul păcatelor, Părinte Dimitrie. 

 

Rugăciunea a IV-a: 

 Din boli, din nevoi, din dureri şi din 

patimi, scapă sfinte pe cei ce te cinstim; 

degrab ascultându-ne când strigăm cu 

osârdie: O Dimitrie preafericite şi bune, 

întinde-ţi mâinile către Stăpânul şi-L roagă, 

ca toţi să ne mântuim. 

 

Rugăciunea a V-a: 

 Degrab izbăveşte-ne din necazuri, pe 

noi cei ce te-am câştigat folositor în nevoi, 

mărite Dimitrie; apără, mântuieşte de boli tot 

poporul; roagă-te îndelung şi înduplecă pe 

Stăpânul spre noi cei ce prăznuim sfântă 

pomenirea ta. 

 

Rugăciunea a VI-a: 

 Cuvioase părinte, în tot pământul a 

ieşit vestirea isprăvilor tale; pentru aceasta în 

ceruri ai aflat plata ostenelilor tale; taberele 

diavoleşti ai pierdut, cetele îngereşti ai ajuns, 

a căror viaţă fără de prihană ai urmat. 

Îndrăznire având către Domnul, cere pace 

sufletelor noastre. 

 

Rugăciunea a VII-a: 

 Pe cel mai mic între sate şi nesocotit, 

Basarabovul, prin naşterea ta l-ai cinstit, cu 

creşterea ta l-ai preamărit şi cu viaţa cea fără 

prihană preacuvioase părinte, între cetăţile 

cele vestite l-ai înălţat; şi apa cea mica a 

Lomului, cu afundarea într-însa a sfintelor 

tale moaşte ai sfinţit-o şi tuturor izvor de 

tămăduiri ai arătat-o. Iar acum oraşul acesta 

cel drept măritor cu darurile tale îl veseleşti; 

tămăduiri întru neputinţe dăruindu-ne şi 

apărându-ne de ispitele vrăjmaşului pe noi 

cei ce cu credinţă năzuim sub acoperământul 

tău. Roagă-te Domnului Dumnezeu, să ne 

dăruiască nouă iertare de păcate şi mare milă. 


