
dialogul este o pedagogie divină, iar noi 
trebuie să descifrăm în viaţa noastră de 
ce permite Dumnezeu diavolului să pună 
stăpânire pe om. Este un lucru greu de 
interpretat, dar răspunsul este categoric: 
trebuie să luăm aminte la pedagogia 
creştină care îngăduie demonului să se 
apropie de noi şi să înţelegem că demonul 
ascultă de Dumnezeu şi nu face nimic 
fără permisiunea lui Dumnezeu.

O altă temă a Evangheliei de azi: de 
ce Domnul nu îngăduie demonizatului 
vindecat să-L urmeze? Devenise întreg 
la minte şi dorea să devină apostol. 
Hristos nu i-a dispreţuit rugămintea. El 
avea ucenicii Săi, cu rol special în 
Biserică. Dar pe demonizatul vindecat 
Hristos îl trimite la casa sa şi în cetatea 
sa şi-i zice: „Mergi şi spune cât bine şi-a 
făcut ţie Dumnezeu.” Îl trimite la un 
apostolat special. Unde? În casa şi în 
cetatea sa. Ei bine, despre acest apostolat 
special vreau să vă vorbesc astăzi şi să 
vă invit la el. 

Dragii mei, 
Evanghelia rămâne pentru noi o normă 

de viaţă. De aceea vă invit ca de astăzi 
fiecare în familia sa să practice acest 
apostolat special. De azi tu să  devii 
apostolul casei. Să spui copiilor tăi cât 
bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Să-ţi faci 
timp să citeşti în casa ta, cu copiii tăi 

Mergi la casa ta Şi spune  
cât bine Ţi-a făcut Ţie DuMnezeu

Sfintele Scripturi. Dacă nu în fiecare zi, 
cel puţin la sfârşit de săptămână. Nu-ţi va 
fi uşor, dar dacă o iei treptat vei reuşi.

Iată ce a făcut Moise în Deuteronom, 
capitolul 32, versetele 46-47. După ce 
L-a lăudat pe Dumnezeu cântându-I 
imn de slavă, s-a adresat leviţilor şi 
poporului zicându-le: „Puneţi la inima 
voastră toate cuvintele pe care vi le-am 
spus eu astăzi şi să le lăsaţi moştenire 
copiilor voştri, ca să se silească şi ei a 
împlini toate poruncile legii acesteia; 
Căci acestea nu sunt în deşert date vouă, 
ci acestea sunt viaţa voastră şi prin 
acestea veţi trăi multă vreme în 
pământul acela în care treceţi acum 
peste Iordan, ca să-l stăpâniţi”. 

Alt aspect al apostolatului este postul. 
Nu numai cel liturgic, ci şi cel pentru 
copiii tăi care trec prin necazuri, pentru 
familia ta, pentru cei aproape ai tăi, post 
prezentat ca o jertfă în faţa lui Dum-
nezeu. Apoi, altă faţă a apostolatului 
este rugăciunea acasă, dar mai ales 
mersul la biserică cu copiii de mână. 
Peste ani, când vor trece prin greutăţi şi 
părinţii nu vor mai fi, copiii îşi vor 
aduce aminte cum mergeau cu mama şi 
cu tata la biserică. La acest apostolat 
special vă invit şi pe dumneavoastră 
începând de astăzi. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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La prima vedere,  
în Evanghelia de astăzi se vorbește  

despre vindecarea unui îndrăcit,  
dar la o citire mai adâncă  

putem desluși mai multe teme  
și putem în aceste teme să descifrăm  

și viața noastră de azi. 

Îndrăcitul – ne spune Sfânta Evan-
ghelie – nu purta haină pe el, căuta 
locuri unde moartea era aproape. 

Dacă ne gândim la vremurile de azi, vom 
vedea că îndrăciţi sunt şi acum fără 
număr. Deosebirea este că îndrăcitul 
despre care ne relatează Evanghelia, 
adus în comuniune cu Biserica, se poate 
tămădui şi nu contaminează pe nimeni. 
Se vindecă. Ori demonizaţii societăţii 
noastre îşi iau ca motivaţie moda şi 
trăiesc după norme străine de morală 
care contaminează societatea.

A doua temă pe care o aminteşte Sfânta 
Evanghelie de astăzi este greu de înţeles 
pentru noi. Domnul a stat de vorbă cu 
demonizatul, care întrebat fiind „care îţi 
este numele?”, răspunde cutremurător: 
„Legiune îmi este numele.” Adică 
demonul pusese stăpânire pe el deplin şi 
sufletul său resemnat nu îndrăznea să 
spună cum îl cheamă, deşi avea şi el un 
nume, o familie şi o societate în care 
trăise. Observăm că oricât de demonizat 
ar fi omul, chipul lui Dumnezeu din el se 
întunecă, dar nu se pierde.

O altă temă ce se desprinde din 
Evanghelia de astăzi: Dumnezeu ne-
gociază cu demonii. Aproape că te miri 
şi te întrebi: oare demonii sunt mai 
puternici decât Dumnezeu? Nu! Şi în tot 

Duminica a 23-a După Rusalii
Vindecarea demonizatului  
din Ţinutul Gherghesenilor 

sf.ieR.aveRchie,  
episcopul ieRapolei,  

cel întocmai cu apostolii;  
sf. şapte tineRi Din efes



24-29 octoMbrie 2017 - pelerinaj la sărbătoarea  
sf. cuv. DiMitrie cel nou, ocrotitorul bucureŞtilor

Pelerinajul la sărbătoarea  
Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul 

Bucureştilor  (prăznuit la 27 octombrie), 
organizat ca în fiecare an de Patriarhia 

Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor,  
se va desfăşura în perioada  

24-29 octombrie 2017.  
Spicuim din programul prezentat  

de biroul de presă al Patriarhiei Române:

✥ Marţi, 24 octombrie 2017, la ora 
12.30 - procesiunea Calea Sfinţilor, 

cu Icoana şi Sfintele Moaşte ale Sf. Cuv. 
Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, 
de la Catedrala Patriarhală, pe bv. Regina 
Maria din Bucureşti, până la baza Colinei 
Patriarhiei. De la Catedrala Mitropolitană 
Sf. Spiridon – Nou, vor fi aduse în 
procesiune un fragment din Lemnul Sfintei 
Cruci, Icoana şi Sfintele Moaşte ale Sf. 
Ierarh Nectarie de la Eghina, precum şi 
Icoana Sf. Cuv. Serafim de Sarov. La ora 
13.00, cele două procesiuni se vor întâlni la 
baza Colinei Patriarhiei, vor înainta spre 
Catedrala Patriarhală şi vor fi întâmpinate 
de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la 
Altarul de vară. Apoi, fragmentul din 
Lemnul Sfintei Cruci, Sfintele Icoane şi 
Sfintele Moaşte vor fi depuse spre închinare 
în noul baldachin de pe Colina Patriarhiei, 
pentru a fi cinstite de către cler şi credincioşi 
până în seara zilei de duminică, 29 oc-
tombrie 2017.

Delegaţia Bisericii Ortodoxe Ruse 
condusă de Preafericitul Părinte Kiril, 
Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, va 
aduce, în 26 octombrie a.c., şi va oferi 
pentru închinarea pelerinilor un fragment 
din Sfintele Moaşte ale Sf. Cuv. Serafim de 
Sarov, care apoi va fi dăruit comunităţii 
ortodoxe ruse din Bucureşti (Biserica Sf. 
Nicolae – Tabacu).

✥ Miercuri, 25 octombrie 2017, de la 
ora 9.30 - Sfânta Liturghie, în Ca-

tedrala patriarhală.

✥ Joi, 26 octombrie 2017, la sărbătoarea 
Sf. Mare Mc. Dimitrie Izvorâtorul de 

Mir, de la ora 9.30, se va săvârşi Sfânta 
Liturghie de către Preasfinţitul Părinte 
Vahtang, Episcop de Nikortsmind (Pa-
triarhia Georgiei), împreună cu un sobor de 
ierarhi români, preoţi şi diaconi.

✥ Vineri, 27 octombrie 2017, la 
sărbătoarea Sf. Cuvios Dimitrie cel 

Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, între orele 
6.00-8.00, în Catedrala Patriarhală, se va 
săvârşi Sfânta Liturghie, pentru împărtăşi-
rea pelerinilor.

Începând cu ora 9.00, la Altarul de vară 
lângă Catedrala patriarhală, va fi săvârşită 
Sfânta Liturghie de către Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte 
Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii 
Rusii, Preafericitul Părinte Anastasie, 
Arhiepiscopul Tiranei, Durresului şi al 
Întregii Albanii, Preafericitul Părinte 
Rastislav, Arhiepiscop de Prešov şi Mi-
tropolit al Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile 
Cehiei şi din Slovacia, împreună cu ierarhii 
străini delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe 
surori şi ierarhii români prezenţi la hram, 
preoţi şi diaconi.

La ora 18.00, în Aula Magna „Teoctist 
Patriarhul” din Palatul Patriarhiei va avea 
loc etapa finală a celei de a zecea ediţii a 
Festivalului – Concurs Naţional de Muzică 
bisericească „Lăudaţi  pe Domnul!”, 
transmis în direct la Radio Trinitas şi 
TRINITAS TV.

✥ Sâmbătă, 28 octombrie 2017, la 
sărbătoarea Sf. Ier. Iachint de Vicina, 

între orele 6.30-8.30, în Catedrala Pa-
triarhală se va săvârşi Sfânta Liturghie.

- ora 9.00 - slujba Te Deum la 10 ani de 
la întronizarea Preafericitului Părinte Da-
niel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române.

- ora 10.00, în Aula Magna „Teoctist 
Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, va avea 
loc şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, dedicată 
Anului omagial al sfintelor icoane, al 
iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anului 

comemorativ Justinian Patriarhul şi al 
apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunis-
mului în Patriarhia Română. În cadrul 
şedinţei solemne, Întâistătătorii sau şefii 
delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe surori vor 
prezenta expuneri cu privire la Dificultăţile 
mărturisirii credinţei în timpul regimului 
comunist şi importanţa libertăţii religioase 
astăzi. Vor fi prezentate sintetic cele mai 
importante activităţi cu caracter reli-
gios-duhovnicesc, cultural-editorial şi me-
diatic desfăşurate de eparhiile Patriarhiei 
Române din ţară şi din străinătate, în anul 
2017. La final, va fi vizionat filmul docu-
mentar: Patriarhul Justinian. Şedinţa solemnă 
a Sfântului Sinod va fi transmisă în direct de 
Radio TRINITAS şi TRINITAS TV.

- ora 12.30, în Sala Europa Christiana 
din Palatul Patriarhiei, va fi vernisată 
expoziţia de fotografii  Justinian Patriarhul 
– Viaţa şi activitatea.

✥ Duminică, 29 octombrie 2017, la 
ora 9.00, Preafericitul Părinte 

Rastislav, Arhiepiscop de Prešov, Mi-
tropolit al Bisericii Ortodoxe din Ţi-
nuturile Cehiei şi din Slovacia, va oficia 
Sfânta Liturghie.

În ziua de duminică, 29 octombrie 
2017, Sfintele Moaşte vor rămâne spre 
cinstire în baldachinul de pe Colina 
Patriarhiei până la încheierea peleri-
najului. ❖

Conferinţele Parohiei Şerban Vodă
Parohia Şerban Vodă organizează duminică 22 octombrie, ora 18.00  

o conferinţă cu tema: „Ortodoxia ca stil de viaţă!”
Distinsul nostru invitat va fi Dr. Pavel Chirilă - Fondatorul Clinicii Hospice  

„Sf. Mc. Irina” din Oraşul Voluntari - Judeţul Ilfov şi Directorul Centrului Medical 
„Naturalia” din Bucureşti.

Vă aşteptăm, cu deosebită bucurie!



Cel mai important  
atunci când mergem la biserică este să avem 

sufletul deschis ca să-L primim pe Dumnezeu. 
Să ne putem ruga cu evlavie, cu pace,  

cu smerenie. Căci starea noastră și respectul 
față de Biserică este un lucru ce ușor poate fi 

descifrat de ceilalți. De asemenea,  
este un lucru care se transmite. De aceea  
este foarte important să ne facem curat  

în casa sufletului și a trupului nostru  
și să ne-o înfrumusețăm permanent  

cu virtuți și gânduri bune, cu milostenie  
și ascultare, cu răbdare și bucurie.

C eea ce trebuie mai ales să 
conştientizăm pe tot parcursul 
slujbei, este că ne aflăm în Casa 

Domnului. Stăm în faţa Domnului, ne aflăm 
alături de Maica Domnului, de Sfinţi şi 
Îngeri. Dacă în faţa unui mai-mare al zilei, 
în biroul lui ne prezentăm cu teamă şi 
respect, dar în faţa lui Dumnezeu, cum oare 
trebuie să ne prezentăm, cum stăm, cum ne 
comportăm? Să fim deci în stare de veghe, 
cu luare aminte şi concentraţi în rugăciune. 
Dacă înţelegem starea de rugăciune, nu vom 
mai vorbi nicicând în biserică şi vom 
conştientiza că este mare păcat să-l deranjăm 
pe cel care este una în rugăciune cu 
Dumnezeu. Cum de altfel ar trebui să fim 
cu toţi. Căci puterea mare în rugăciunea din 
biserică, este a celor mulţi ce sunt una cu 
Dumnezeu în rugăciune, sunt una cu preoţii, 
iar şuvoiul rugăciunilor tuturor se transformă 
într-un fluviul ce aleargă cu putere spre 
oceanul Dumnezeirii. Când te mişti în 
biserică, când vorbeşti, nu eşti nici tu în 
rugăciune, şi nici ceilalţi pe care îi scoţi din 
rugăciune.

Cel mai important moment  
al Sfintei Liturghii

Momentul cel mai sfânt al Liturghiei este 
cel al Epiclezei. Atunci preoţii sunt în 

Orarul CeNtruluI ParOHIal PeNtru COPII SI tINeret
Ziua Ora Meditaţii Cine răspunde
Luni 1500-1600 limba română cl. a VIII-a Prof. Cioabă Cristina
 1800-1900 Matematică - clasa a VIII-a Prof. Stuparu Germina
Joi 1330-1500 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Sâmbătă 1400-1600 Matematică - clasa a VIII-a Ing. Tomescu Paul
PrOgraMul BISerICII ŞerBaN VODă ÎN PerIOaDa 22-29 OCtOMBrIe 2017

ZIua Ora SluJBe/activităţi
Duminică 22 octombrie  0800-1200Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din Ţinutul 
  Gherghesenilor) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 23 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
Marţi 24 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
Miercuri 25 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu 
Joi 26 octombrie 0800-1200 Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – Utrenia, Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Vineri 27 octombrie  0800-1200 Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor – Utrenia, Sfânta 
  Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 28 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor 
 1800-1900 Vecernie 
Duminică 29 octombrie  0800-1200 Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

genunchi, în rugăciune, în jurul mesei 
Altarului, invocând coborârea Duhului 
Sfânt peste Cinstitele Daruri pentru ca ele 
să fie transformate în Trupul şi Sângele 
Mântuitorului. Când auzim rugăciunea „Pe 
Tine Te lăudăm, Pe Tine bine Te cuvântăm, 
Ţie îţi mulţumim şi ne rugăm Ţie, 
Dumnezeului nostru”, trebuie să fim şi noi 
una în rugăciune cu preoţii noştri. Dacă 
tocmai intrăm, să aşteptăm fără a face 
tulburare acolo unde ne aflăm până la 
terminarea acestor momente, după care este 
recomandabil să ne căutăm cât mai repede 
un loc în biserică şi să stăm în linişte.

De ce păstrăm linişte  
în timpul predicii?

De mare importanţă este să păstrăm 
aceeaşi desăvârşită linişte şi în timpul 
predicii, să nu ne mişcăm prin biserică, căci 
pentru preoţi este un moment delicat, ei 
trebuind să se concentreze asupra celor ce 
le au de spus în predică. Oricât ar fi de 
stăpâni asupra ceea ce au de vorbit, este 
greu să ţii firul discursului când cineva 
vorbeşte, altul se mişcă de colo-colo, un 
copil ţipă sau plânge şi aşa mai departe. 

Să aprindem lumânări  
doar la momentul potrivit

De asemenea, să nu aprindem lumânări 
în biserică decât atunci când este strict 
necesar. Să nu stăm minute bune cu 
lumânările aprinse în aşteptarea preotului şi 
să nu le stingem prin suflare, căci vor fumega 
mult mai mult. Dacă facem parastas, vom 
aprinde o singură candelă cu capac, din cele 
de la pangar, şi NUMAI atunci când începe 
parastasul. În aşa fel avem grijă de pictura 
bisericii şi respect faţă de Domnul. ❖

cuM ne purtăM în biserică? (ii)

Sâmbătă, 14 octombrie 2017, i-am 
sărbătorit pentru prima dată în mod 
special pe Sfinţii Mucenici Nazarie, 

Ghervasie, Protasie şi Chelsie. 
Moaştele acestor sfinţi se află în biserica 

Şerban Vodă, fiind primite alături de alte 
fragmente de sfinte moaşte de la Arhie-
piscopia Catolică de Milano. 

Ne-am închinat pentru prima dată la aceşti 
sfinţi de ziua lor, 14 octombrie 2017, 
amintindu-ne că în urmă cu 5 ani, tot la 14 
octombrie, au fost scoase din altar racla cu 
moaştele şi icoana Sfântului Luca al Crimeii. 

Aşadar, de ziua ei Cuvioasa Parascheva 
ne face mari daruri duhovniceşti.

Cât de bogaţi suntem şi câtă sfinţenie 
este în biserica noastră! ❖

Prima prăznuire  
a Sfinţilor Mucenici 
Nazarie, ghervasie, 

Protasie şi Chelsie în 
biserica Şerban Vodă
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sfântul cuvios DiMitrie cel nou,  
ocrotitorul bucureŞtilor

Capitala intră în mare sărbătoare,  
pentru că în perioada 24 – 29 octombrie  

va avea loc pelerinajul la moaștele Cuviosului 
Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. 

Pelerini din toată țara vor veni și anul acesta 
să se închine la moaștele Cuviosului  

și la cele ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov 
pe care ni le va aduce delegația  

Bisericii Ortodoxe Ruse, în frunte  
cu Preafericitul Părinte Kiril,  

Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii.  
Vor fi șase zile de bucurie și înălțare 

duhovnicească, căci vom participa la multe  
și frumoase slujbe, săvârșite de înalți ierarhi 

din Biserica Ortodoxă Română,  
dar și din alte Biserici Ortodoxe.

Cuviosul Dimitrie cel Nou s-a născut 
în timpul împăraţilor româno-
bulgari Petru şi Ioniţă Asan 

(secolele XII-XIII), într-un sat locuit de 
vlahi, Basarabov, pe valea râului Lomul, 
din părinţi ortodocşi şi iubitori de Hristos. 
Era păstor de vite în satul său, dar dragostea 
pentru liniştea şi nevoinţa monahală l-au 
îndemnat să intre în obştea unei mănăstiri 
de pe valea Lomului, nu departe de satul 
său natal. Ştim că a dus o viaţă de aspră 
nevoinţă pustnicească, iar când i-a sosit 
vremea, Cuviosul Dimitrie şi-a dat sufletul 
lui Dumnezeu în acel loc. Cunoscându-şi 
sfârşitul, s-a pus mai înainte între două 
pietre ce i-au fost mormânt, şi aşa a rămas 
multă vreme, necunoscut de nimeni. Dar 

după trei sute de ani, râul Lomul a venit 
mare şi furia apelor a desfăcut cele două 
pietre, descoperind moaştele întregi ale 
Sfântului Dimitrie cel Nou. Apoi oamenii 
locului au aflat sfintele lui moaşte prin 
pronia lui Dumnezeu şi le-au dus la biserica 
satului Basarabov.

Auzind de minunile ce se făceau aici, 
domnul Ţării Româneşti dorea să aducă 
moaştele sfântului în ţară. Trimise preoţi şi 
sfetnici, iar aceştia l-au luat pe Sfânt şi au 

plecat spre Bucureşti. Dar aproape de Ruse, 
lângă o fântână, boii n-au mai vrut să 
meargă cu nici un chip. Văzând această 
minune, cei trimişi s-au sfătuit şi au hotărât 
să înjuge la car doi junci tineri neînvăţaţi, 
ca să vadă încotro vrea Sfântul să meargă. 
Şi aşa s-a întors Sfântul la Basarabov şi a 
rămas acolo. Trimişii domnitorului s-au 
întors la Bucureşti şi au povestit cele 
petrecute, iar domnitorul trimise alţi 
oameni ca să  ridice, pe cheltuiala lui, o 
biserică în sat. Aşezat acolo, Sfântul făcu, 
de-a lungul vremii, multe alte minuni. 

În timpul războiului ruso-turc din 
Balcani (1769-1774), generalul rus Piotr 
Saltîkov a luat sfintele moaşte să le ducă în 
Rusia. Cortegiul odată ajuns la Bucureşti, 
un creştin evlavios, Hagi Dimitrie, prieten 
cu generalul, îi ceru acestuia să lase ro-
mânilor moaştele sfântului lor compatriot, 
spre mângâiere după toate durerile 
pricinuite de război. Moaştele Sfântului 
Dimitrie au fost dăruite Ţării Româneşti şi 
aşezate cu mare cinste în Catedrala 
mitropolitană din Bucureşti, unde se află şi 
astăzi. Sfântul Dimitrie cel Nou se 
prăznuieşte la data de 27 octombrie. 

Sute de ani, sfântul i-a ajutat pe toţi, a 
făcut multe minuni, a apărat localităţi - în 
primul rând Bucureştiul - a tămăduit, a ajutat 
în necazuri, în război, a fost scos la vreme de 
secetă. Minunat este faptul că Sfântul a decis 
să rămână în Bucureşti, să fie ocrotitorul 
discret al Capitalei şi împrejurimilor, să 
aducă alinare românilor. ❖

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir

binecuvântat cu semnul crucii pe frunte, 
zicându-i: „Du-te, pe Lie îl vei birui şi pe 
Hristos Îl vei mărturisi”. Cu această 
binecuvântare, Nestor izbândeşte în lupta 

S-a născut într-o familie nobilă de 
macedoneni din Tesalonic şi a fost 
botezat creştin de către părinţii săi, 

care i-au dat şi o bună educaţie. Pentru 
calităţile sale i s-a însărcinat funcţia de 
guvernator al Tesalonicului, urmându-şi 
tatăl în această funcţie. Imperiului roman 
era condus la acea vreme de Diocleţian 
(284-305), un aprig prigonitor al creştinilor. 
Un timp Sfântul Dimitrie păstrează 
discreţie asupra credinţei sale. În anul 296, 
Maximian, un asociat la domnie de-al lui 
Diocleţian, vine la Tesalonic şi, după o 
campanie victorioasă, cere înalţilor 
funcţionari să jertfească idolilor. Dimitrie 
refuză, dezvăluindu-şi credinţa în Hristos. 
Pentru aceasta este aruncat în temniţă.

Sfântul Dimitrie este vizitat la închisoare 
de creştinii din Tesalonic, pentru sfaturi, 
învăţături şi întărire. Maximian organizează 
şi în Tesalonic lupte între gladiatorii bine 
antrenaţi şi creştinii fără apărare, lupte ce 
se încheiau de regulă cu uciderea creştinilor. 
Împăratul avea şi un favorit, Lie, ce se 
remarca prin cruzime şi violenţă. Nestor, 
un tânăr creştin, îi cere Sfântului Dimitrie 
binecuvântarea ca să-l înfrunte pe Lie şi să 
pună capăt uciderii creştinilor. Sfântul 
Dimitrie s-a rugat pentru Nestor, l-a 

cu Lie, omorându-l cu lancea.
Aflând Maximian că „în spatele” 

uciderii lui Lie este Sfântul Dimitrie, 
porunceşte uciderea cu suliţe a Sfântului 
Dimitrie chiar în celula sa. Se spune că, 
după ce a fost străpuns, sângele său a 
răspândit o mireasmă plăcută, ca de mir, 
iar mulţi dintre cei care s-au atins de sângele 
său s-au vindecat de tot felul de boli.

Marele Mucenic Dimitrie este venerat ca 
unul dintre cei mai mari „sfinţi militari”. La 
scurt timp după moartea sa, mai exact după 
ce Sfântul împărat Constantin cel Mare a 
acordat libertate creştinismului pe întreg 
cuprinsul Imperiului Roman, la Salonic a 
fost ridicată o bazilică deasupra mormân-
tului său, devenită loc de pelerinaj. După 
cucerirea otomană din 1430, bazilica a fost 
transformată în moschee (1493). A redevenit 
biserică după recucerirea oraşului de către 
greci (1912), în timpul Primului Război 
Balcanic. După distrugerile devastatoare 
provocate de incendiul din 1917, a fost 
restaurată fiind resfinţită în 1949. În timpul 
restaurărilor s-a descoperit cripta în care a 
fost întemniţat Sfântul Dimitrie. Biserica 
Sfântul Dimitrie din Salonic adăposteşte 
moaştele Sfântului Dimitrie, care este şi 
ocrotitorul oraşului. ❖


