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DIN COMORILE ORTODOXIEI
Sfantul Dimitrie cel Nou
Figure 1

Sfantul Dimitrie cel Nou
Sfantul Dimitrie cel Nou s-a nascut in Basarabi, un sat din Bulgaria, in secolul al XIII-lea. A intrat de tanar
intr-o manastire prezenta intr-o pestera apropiata locurilor natale. Nu stim cat timp s-a
nevoit in aceasta pestera si nici cand a trecut la cele vesnice. Traditia spune ca inainte
de a muri, s-a asezat singur intre doua lespezi de piatra, ca intr-un sicriu, fiind acoperit
in timp de apele raului. Moastele sale au ramas multa vreme sub ape, pana cand o copila
care patimea de duh necurat a avut o revelatie: i s-a aratat Sfantul Dimitrie Basarabov,
care i-ar fi spus: "Daca parintii tai ma vor scoate din apa, eu te voi tamadui". Parintii
merg la locul indicat in vis, langa raul Lom si gasesc trupul neputrezit al sfantului intre
doua pietre.
Moastele Sfantului Dimitrie au fost asezate in biserica din Basarabi. Au ramas
aici pana in anul 1774, cand generalul rus Petru Saltacov le daruieste lui Hagi Dimitrie, un negustor de origine
macedoromana. Precizam ca generalul avea de gand sa le duca in Rusia, dar la insistentele boierului Hagi Dimitrie,
le-a lasat inchinatorilor de aici. Ele au fost asezate cu cinste in actuala Catedrala patriarhala din Bucuresti, pe 13 iulie
1774, sub pastorirea mitropolitului Grigorie al II-lea (1760-1787), in timpul ocupatiei rusesti a Tarii Romanesti
(1769-1774).
Sfantul Dimitrie cel Nou, ocrotitor al Bucurestilor
Sfantul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitor al Bucurestilor in anul 1792, in vremea mitropolitului
Filaret al II-lea (1792-1793). Datorita cinstirii sale, patriarhul Justinian Marina propune Sfantului Sinod
generalizarea cultului sau in Biserica Ortodoxa Romana. Proclamarea canonizarii Sfantului Dimitrie a avut loc in
1955 si a primit ca zi de praznuire data de 27 octombrie.
Mentionam ca in trecut exista obiceiul ca hramul bisericii in jurul careia se desfasura viata orasului sa devina
patronul acestuia. Asa se face ca in secolul al XVI-lea, Bucurestiul are ca ocrotitor pe Maica Domnului, datorita
hramului pe care il purta biserica "pazarului" (Bazarul sau targul orasului) de langa Curtea domneasca, distrusa de
turci la 1595.
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Mai tarziu, din anul 1659, cand are loc mutarea resedintei Domnului tarii de la Targoviste la Bucuresti,
centrul devine Curtea Domneasca (Curtea Veche). Si cum biserica acestei curti domnesti avea hramul "Buna
Vestire", in secolul al XVII lea, sarbatoarea orasului este Buna Vestire.
In secolul al XVIII lea, Bucurestiul ii are ca ocrotitori pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, datorita
faptului ca biserica manastirii lui Constantin Voda Serban, devenita la 1668 catedrala si resedinta a Mitropoliei Tarii
Romanesti, avea hramul Sfintilor Imparati Constantin si Elena.
Dupa ce moastele Sfantului Cuvios Dimitrie au fost asezate in Catedrala Mitropoliei, in anul 1774,
ocrotitorul Bucurestilor devine Sfantul Dimitrie cel Nou.
Minunile Sfantului Dimitrie cel Nou
Din anul sosirii sale in tara noastra, Sfantul Dimitrie a raspuns neincetat nevoilor omenesti. A pus capat
epidemiei de ciuma in 1815, cand s-a facut procesiune cu moastele sale la cererea domnitorului Caragea. In anul
1827, sub domnia lui Grigore Ghica, a inlaturat seceta ce se abatuse asupra orasului, dupa ce moastele sale au fost
scoase pe strazile din Bucuresti. Iar in 1831, dupa o alta procesiune, a oprit in chip minunat holera.
Din minunile savarsite la racla Sfantului Dimitrie amintim marturia parintelui Iustin Bulimar, slujitor la
Catedrala patriarhala: "In 1989, in urma slujbei Sfantului Maslu, un credincios pe care eu l-am vazut de mai multe
ori participand la aceasta Sfanta Taina si la celelalte slujbe ale Bisericii ramanea intotdeauna ultimul de se inchina.
Si, intr-una din zile, la fel procedand, a urcat la racla sfintelor moaste (dar de ce ramanea ultimul sa se inchine? pentru ca umbla cu carje), si-a asezat carjele, ca de obicei, ca sa si le poata lua dupa rugaciune, dupa ingenuncherea
pe care o putea face el acolo in felul lui, si minunea s-a intamplat: s-a ridicat, s-a inchinat, a coborat treptele, n-a
realizat pe moment ca el de fapt isi uitase carjele si de-abia dupa ce a coborat Dealul Patriarhiei si-a dat seama de
miracolul, de minunea intamplata. S-a intors inapoi plangand si multumind cu lacrimi in ochi, lui Dumnezeu si
Sfantului Dimitrie".
Minuni se petrec si in prezent. Fiecaruia dintre noi ii raspunde Sfantul Dimitire. Rugati-va si veti simti
darurile pe care Dumnezeu le trimite prin Sfantul Cuvios Dimitrie.

Procesiune de tradiţie în Capitală
Calea Sfinţilor, bucurie pentru pelerini
În fiecare an, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, pe străzile din apropierea Catedralei
patriarhale se desfăşoară procesiunea Calea Sfinţilor, în care numerosul alai de cler şi credincioşi vesteşte cetăţii
Bucureştilor, prin cântări bisericeşti şi răsunetul bătăilor de clopot şi toacă, că a început sărbătoarea ocrotitorului ei.
Anul acesta, în procesiune au fost purtate, alături de moaştele sfântului ocrotitor al Catedralei patriarhale, icoana
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena cu părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci şi din moaştele Sfintei
Împărătese Elena şi icoana istorică a Sfântului Împărat
Constantin, aduse din Grecia pentru binecuvântarea poporului
român, precum şi moaştele Sfântului Mare Mucenic Artemie, ce
se păstrează la mănăstirea ilfoveană Căldăruşani.
Ieri, aproape de orele amiezii, moaştele Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, au fost scoase din
Catedrala patriarhală şi purtate în procesiune pe Bulevardul
Regina Maria până la poalele Colinei Patriarhiei de către alaiul
condus de Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar
patriarhal, şi format din preoţii din protoieriile I şi II Capitală şi
din Protoieria Ilfov Nord, monahi şi monahii de la mănăstirile
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Arhiepiscopiei Bucureştilor, elevele Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Muceniţă Filofteia“- Pasărea şi
pelerini purtând în mâini fire parfumate de dumitriţe, crizanteme şi busuioc şi intonând cântări închinate Sfântului
Cuvios Dimitrie împreună cu membrii Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei patriarhale.
În acelaşi timp, de la Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon“ - Nou (paraclis patriarhal) au fost aduse în
procesiune moaştele Sfântului Mare Mucenic Artemie, general în cadrul armatei Sfântului Constantin cel Mare.
Racla cu o părticică din sfintele moaşte a fost adusă în Bucureşti de la Mănăstirea Căldăruşani, cu ocazia hramului
Catedralei patriarhale. Procesiunea a fost condusă de Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, însoţit de preoţii din cadrul protopopiatelor III Capitală şi Ilfov Sud şi de preoţii de
caritate din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Seminarului Teologic
„Nifon Mitropolitul“ din Bucureşti. Cele două procesiuni s-au întâlnit la poalele Colinei Bucuriei, la Crucea
brâncovenească. Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul şi Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul au întâmpinat delegaţia
venită din Grecia cu icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena purtătoare a părticelelor din Cinstitul Lemn al
Sfintei Cruci şi din moaştele Sfintei Împărătese Elena şi cu icoana istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare,
aduse de Înaltpreasfinţitul Dionisie, Mitropolitul Corintului.
În sunetul cântărilor bisericeşti, procesiunea Calea Sfinţilor a continuat până la noul podium din curtea
Catedralei patriarhale, inaugurat şi sfinţit ieri de Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
împreună cu Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de
Jos, şi Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii. Aici,
Întâistătătorul Bisericii noastre a întâmpinat icoanele Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena şi racla cu părticele din moaştele
Sfântului Mare Mucenic Artemie, după care au fost săvârşite o
slujbă specială pentru primirea sfintelor odoare şi un
Polihroniu.
Cu acest prilej, Patriarhul României a rostit un cuvânt
de bun venit adresat Înaltpreasfinţitului Mitropolit Dionisie şi
de binecuvântare pentru pelerini. De asemenea, IPS Mitropolit
Dionisie a rostit un cuvânt de mulţumire pentru primirea călduroasă şi pentru invitaţia de a participa la
evenimentele închinate sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, şi
în special Preafericitului Părinte Ieronim II, Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Grecii, pentru binecuvântarea adusă
în ţara noastră prin venirea acestor odoare sfinte. „Lucrarea pe care o săvârşeşte IPS Mitropolit Dionisie este o
lucrare de speranţă şi de unitate, de comuniune frăţească şi de mărtusirire a Evangheliei iubirii milostive a lui
Hristos într-o lume din ce în ce mai secularizată şi mai tulburată. Rolul Bisericii este acela de a arăta că sfinţii lui
Dumnezeu aduc pace în suflet, bucurie şi comuniune între oameni. Duhurile demonice dezbină pe oameni, dar
sfinţii îi adună pe oameni în iubirea Preasfintei Treimi“, a spus Patriarhul României.
După binecuvântarea pelerinilor prezenţi pe Colina Bucuriei, icoanele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
din Grecia şi moaştele Sfântului Mare Mucenic Artemie de la Mănăstirea Căldăruşani au fost aşezate spre
închinare în baldachinul din vecinătatea Catedralei patriarhale, alături de racla cu moaştele Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou.
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În afara bisericii nu există mântuire
Chiar dacă ai fi un bun creștin, chiar dacă ai fi un om cinstit, smerit și moral, chiar dacă ai fi plin de talente, dacă nu
ești un mădular credincios al Bisericii, dacă nu ai părtășie la viața ei toate se pierd.
De aceea și Sfântul Ioan Gură de Aur, marele Părinte al Bisericii noastre, acest luminător a spus cuiva care
prigonea Biserica și o disprețuia: "Nu te îndepărta de Biserică, pentru că nu există nimic mai puternic. Nădejdea ta,
mântuirea ta,scăparea ta sunt Biserica. Este mai înaltă decât cerul și mai întinsă decât pământul" (Sfântul Ioan
Hrisostom, Către Evtropie, care s-a despărțit de Biserică , 6, PG 52, 402), este mai trainică și decât măreții munți pe
care-i vezi împrejurul tău.
Măreția ei, slava ei, splendoarea ei sunt atât de mari pe cât este slava, măreția și splendoarea lui Hristos
Însuși.

Sfânta Împărtăşanie să ne fie lapte duhovnicesc, spre Viaţa Veşnică
Nu vedeţi pe copiii cei mici cu câtă grabă apucă sânul mamei lor? Cu câtă repezeală pun buzele la sân? Cu
aşa grabă ar trebui ca şi noi să ne apropiem de această Sfântă Masă şi de acest sân al duhovnicescului Potir, ca să ne
împărtăşim.
Şi aşa cum pruncul, când s-a născut, plânge şi cere cu multă stăruinţă hrana şi laptele lui, iar dacă nu suge şi
n-are poftă este semn că este bolnav şi în primejdie să moară, tot aşa şi noi trebuie să stăruim ca să ne alăptăm din
hrana cea duhovnicească, Sfânta Împărtăşanie, ca să vieţuim, iar dacă nu o facem ne primejduim de moartea
sufletească."
Zice şi Sfântul Ioan Gură de Aur: "De vreme ce ne-am învrednicit de atâta
iubire şi cinste de la Hristos, ca să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Lui, să nu ne
lenevim a face acest lucru. Nu vedeţi pe copiii cei mici cu câtă grabă apucă sânul
mamei lor? Cu câtă repezeală pun buzele la sân? Cu aşa grabă ar trebui ca şi noi să ne
apropiem de această Sfântă Masă şi de acest sân al duhovnicescului Potir, ca să ne
împărtăşim. Sau mai bine zis, cu mai mare grabă să ne alăptăm din Sfânta
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Împărtăşanie, ca nişte prunci care se alăptează cu Harul Sfântului Duh, şi singura noastră mâhnire să fie
neîmpărtăşirea cu această hrană de viaţă făcătoare" (Omil. 82, la cap. 26 de la Matei)
(Sfântul Nicodim Aghioritul, Sfântul Neofit Kavsokalivitul, Carte folositoare de suflet despre deasa împărtăşire cu
Preacuratele lui Hristos Taine, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001; p. 42)
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