“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Troparul
“Mare apărător te-a aflat
în primejdii lumea, pe tine
purtătorule de chinuri, cel ce
ai biruit pe pagâni. Deci,
precum mândria lui Lie ai
zdrobit și la luptă îndrăzneț
ai făcut pe Nestor, așa,
Sfinte Dimitrie, roagă pe
Hristos Dumnezeu să ne
daruiasca nouă mare milă!”
Condacul
“Invățătorului
dreptslăvitoarei credințe celei
întru Hristos, surpătorului
și rușinătorului pagânătății,
Izvorâtorului de mir, Marelui
Mucenic Dimitrie, ostașul
cel adevărat al lui Hristos,
care s-a arătat Bisericii ca
un soare și mare apărător
credincioșilor, toți acum
cântări de mulțumire și laude
din suflet cu dorire aducândui să-i cântam: bucură-te,
Izvorâtorule de mir, Mare
Mucenice Dimitrie !“

Sfântul Mucenic Dimitrie
(26 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe
vremea împăraților Dioclețian și Maximian
Galeriu (284-311) și era fiul voievodului cetății
Tesalonicului, botezat în taină de părinții săi, de
frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor. Și
îl învățau părinții în cămara cea ascunsă a palatului lor toate tainele sfintei credințe, luminându-i cunoștinta despre Domnul nostru Iisus
Hristos, precum și milostenia cea catre săraci,
săvârșind, adică, faceri de bine, celor ce trebuiau.
Și așa, Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinților
săi, dar, mai ales, a început a
lucra într-însul darul lui Dumnezeu. Și tânărul creștea cu anii
și cu înțelepciunea, urcând ca
pe o scară, din putere în putere.
Și, ajungând la vârsta cea mai
desăvârșită, părinții lui s-au dus
din vremelnica viață, lăsând pe
tânărul Dimitrie moștenitor nu
numai al multor averi, ci și al
bunului lor nume.
Auzind atunci împăratul
Maximilian despre moartea voievodului Tesalonicului, a chemat la dînsul pe fiul acestuia, pe
Sfîntul Dimitrie, şi, văzîndu-i
înţelepciunea şi vitejia in război,
l-a făcut voievod în locul tatălui
său. Și a fost primit Sfîntul cu
mare cinste de cetăţeni şi îndată
a început a mărturisi înaintea tuturor numele lui
Iisus Hristos, pe care îl preamărea, precum şi a
învăţa pe toţi credinţa. El a devenit pentru tesaloniceni un alt Apostol Pavel, aducîndu-i pe ei la
cunoştinţa adevăratului Dumnezeu şi dezrădăcinînd închinarea la idoli. Apoi, nu după multă
vreme s-a făcut cunoscut împăratului Maximilian că Dimitrie este creştin şi pe mulţi îi aducea
la credinţa sa, lucru pe care auzindu-l împăratul,
s-a mîniat foarte tare.
Întorcîndu-se atunci de la războiul pe care la purtat cu sciţii şi cu sarmaţii, pe care i-a supus
sub stăpînirea împărăţiei Romei şi venind biruitor, a făcut din cetate în cetate praznice şi jertfe

idoleşti, apoi a venit şi în Tesalonic.
Dimitrie, încă înaintea venirii împăratului în
Solun, a încredinţat toată averea sa unui credincios slujitor al său, pe care îl chema Lupul, iar
el s-a pus pe rugăciuni şi pe post, pregătindu-se
înainte pentru a primi cununa cea mucenicească.
Împăratul a întrebat dacă sînt adevărate cele auzite despre Dimitrie. Iar Dimitrie, stînd înaintea
împăratului, cu mare îndrăzneală a mărturisit că
el este creştin şi a defăimat închinarea de idoli cea
păgînească. Atunci împăratul a
poruncit să fie dus nu în temniţa cea de obşte, ci într-un loc
mai defăimat, într-o baie mare
şi veche, care era aproape de palatele unde şedea împăratul. Lau pus, deci, pe sfînt în cămările
acelei băi, care era adîncă şi în
care, intrînd el, se ruga, grăind
ca David: “Dumnezeule, spre
ajutorul meu ia aminte Doamne, ca să îmi ajuţi mie, grăbeşte,
că Tu eşti răbdarea mea Doamne, Doamne, nădejdea mea din
tinereţile mele. Spre Tine mam întărit din pîntece, din sînul
maicii mele, Tu eşti acoperitorul
meu pînă ce voi fi. Pentru aceasta se va veseli gura mea, cînd voi
cînta Ţie şi limba mea toată ziua
va învăţa dreptatea Ta”.
Stînd aşa în temniţă, a fost
cercetat de îngerul lui Dumnezeu care i s-a arătat întru lumină mare, cu o preafrumoasă cunună
din Rai, şi i-a zis lui: “Pace ţie, pătimitorule al lui
Hristos, Dimitrie! Îmbărbătează-te şi te întăreşte
şi biruieşte pe vrăjmaşii tăi”. Zicîndu-i acestea, ia şi pus cununa pe cap. Iar sfîntul a răspuns: “Mă
bucur întru Domnul şi mă veselesc întru Dumnezeu, Mîntuitorul meu”. Şi sfîntul se aprindea
cu inima către dragostea lui Dumnezeu, voind
să-şi verse cu osîrdie sîngele său pentru Dînsul.
În acea vreme împăratul se îndeletnicea cu
jocuri publice şi cu privelişti; pentru că împăraţii
elinilor, în vremea de demult, aveau obiceiul ca
atunci cînd intrau într-o cetate puneau pe oa-
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meni să se lupte, aruncau pietre şi săreau, apoi aruncau cu suliţe la
semn şi se luptau cu pumnul. Acest fel de lupte se numeau pentatlon şi cei care ar fi biruit în aceste cinci lupte primeau daruri de
la împărat. Împăratul a vrut să vadă aceste cinci feluri de lupte şi
s-a aşezat la un loc înalt ca să-i vadă pe luptători, între care era şi
vestitul Lie, din neamul vandalilor. Acesta era înalt cu trupul, puternic cu virtutea şi înfricoşat la chip, căruia i-a făcut un loc înalt
de privelişte. Împăratul se bucura, văzînd cum acel Lie se luptă cu
oamenii cei viteji şi îi ucidea pe ei, aruncîndu-i de sus în suliţe:
Mai era acolo şi tînărul creştin Nestor, cunoscut Sfîntului Dimitrie.
Acela, văzînd pe Lie că ucide pe mulţi şi mai ales că îi pierde pe
creştini fără cruţare, s-a aprins de rîvnă şi, vrînd să se lupte cu Lie, a
alergat la Sfîntul Dimitrie care era în temniţă şi i-a spus lui despre
luptătorul Lie că a ucis mulţime de creştini. Nestor cerea de la dînsul binecuvîntare şi rugăciuni, ca să-l poată birui pe acel nemilostiv
ucigaş de oameni. Sfîntul Dimitrie, însemnîndu-l pe el cu semnul
Sfintei Cruci, i-a zis: “Du-te şi îl vei birui pe Lie, mărturisind pe
Hristos”. Apoi Nestor a alergat în acel loc şi cu mare glas a strigat:
“O, Lie! Vino să ne luptăm amîndoi!”. Împăratul, şezînd la loc înalt
şi privind pe oameni luptîndu-se, dacă a văzut pe Nestor tînăr şi
frumos la faţă, fiind cam de douăzeci de ani, l-a chemat la dînsul şi
i-a zis: “Tinere, pentru ce nu-ţi cruţi viaţa ta? Oare nu vezi pe cîţi
i-a biruit Lie şi cît sînge a vărsat? Nu îţi este milă de frumuseţea ta
şi de tinereţea ta? Dacă eşti sărac, vino să te îmbogăţesc, numai nu
te duce să te lupţi cu Lie, că o să-ţi pierzi viaţa”. A răspuns Nestor:
“Împărate, eu sărac nu sînt, nici nu vreau să-mi pierd viaţa, ci vreau
să mă lupt cu Lie şi să-l biruiesc pe el”.
Acestea zicîndu-le, strigă: “Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!”
Apoi a început să se lupte cu potrivnicul, pe care, trîntindu-l jos în
suliţele cele ascuţite, l-a omorît. Împăratul s-a mîhnit foarte tare de
pierderea lui Lie, mai mult decît dacă ar fi căzut el din împărăţia
sa. Chemînd la el pe Nestor, i-a zis: “Tînărule, cu ce farmece l-ai
biruit pe Lie? El a omorît atîţia oameni mai puternici decît tine şi
tu cum l-ai omorît pe dînsul?” Sfîntul Nestor a răspuns: “Împărate,
eu nu am biruit pe Lie cu farmece, ci cu puterea lui Hristos, adevăratul Dumnezeu, am făcut aceasta”. Acestea dacă le-a auzit păgînul
împărat, s-a mîniat foarte tare şi a poruncit unui boier pe care îl
chema Marchian, să-l scoată pe Nestor afară de poarta cea de aur
şi să-i taie capul cu cuţitul. În acest chip s-a sfîrşit Sfîntul Nestor,
după cuvîntul Sfîntului Dimitrie.
Nu s-a mîngîiat împăratul pentru pierderea lui Lie, căci toată
ziua şi toată noaptea era mîhnit. Apoi aflînd că Dimitrie a fost
pricinuitorul morţii lui Lie, a poruncit să-l ucidă pe el cu suliţele.
“Precum Lie a fost aruncat în suliţe de Nestor şi a murit, aşa şi Dimitrie să fie străpuns cu suliţele, ca de aceeaşi moarte să moară cel
care a pricinuit moartea iubitului meu Lie” - aşa zicea împăratul.
Dar s-a înşelat nebunul împărat, socotind că sfinţii mor cu aceeaşi
moarte ca şi păcătoşii, pentru că moartea păcătoşilor este cumplită,
iar a sfinţilor este cinstită înaintea Domnului.
Începînd a se lumina de ziuă, in ziua de douăzeci şi şase a lunii
octombrie, au intrat ostaşii în temniţă şi, aflîndu-l pe Sfîntul Dimitrie stînd la rugăciune, l-au împuns pe el cu suliţele. Întîia suliţă cu
care a fost împuns a fost în coasta dreaptă, în locul în care a fost împuns şi Hristos pe cruce. Căci sfîntul, cum a văzut pe ostaşi, singur
a ridicat mîna dreaptă şi aceştia I-au şi împuns. Astfel, închipuind
patima lui Hristos Domnul, Cel împuns cu suliţa, sfîntul şi-a dat în
mîinile Lui cinstitul său suflet. Iar trupul lui care zăcea pe pămînt
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fără cinste, mergînd noaptea un oarecare dintre credincioşi, l-a luat
în taină şi l-a îngropat.
Cînd Sfîntul Dimitrie a fost străpuns de suliţe în temniţă de
către ostaşi, era de faţă la moartea lui şi credinciosul său slujitor,
cel pomenit mai înainte, Lupul. Acela a luat haina stăpînului său
cea înmuiată în sînge. La fel şi inelul lui l-a înmuiat în sînge şi
multe minuni făcea cu haina şi cu inelul, tămăduind toate bolile
şi gonind duhurile cele viclene, încît s-a dus vestea minunilor prin
tot Solunul şi toţi bolnavii alergau la dînsul. Aflînd despre acestea
Maximilian, a poruncit ca să-l prindă pe fericitul Lupul şi să-i taie
capul. Şi astfel, sluga cea bună şi credincioasă a sfîntului s-a dus la
Domnul după stăpînul său, adică după Sfîntul Dimitrie, căci unde
este stăpînul, acolo să fie şi sluga lui.
Apoi, nu după multă vreme, a început prigoana asupra creştinilor. Deasupra mormîntului Sfîntului Dimitrie era zidită o biserică mică, în care se săvîrşeau multe minuni şi bolnavii primeau
tămăduire. Atunci, un boier din cei mari, slăvit şi credincios, din
părţile Iliricului, pe nume Leontie, fiind cuprins de o boală grea şi
nevindecabilă, a alergat cu credinţă la Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie. Cînd au ajuns la biserica sfîntului, l-au aşezat în acel loc unde
se aflau în pămînt moaştele mucenicului şi îndată acesta a primit
tămăduire şi s-a sculat sănătos, mulţumind lui Dumnezeu şi preamărind pe Sfîntul Dimitrie, plăcutul Lui. Acesta a vrut să zidească
sfîntului o biserică mare şi frumoasă în semn de mulţumire.
Dărîmînd biserica cea mică, cînd s-a început temelia celeilalte
biserici, au fost găsite moaştele Sfîntului şi Marelui Mucenic Dimitrie întregi şi nestricate, din care au izvorît mir frumos mirositor
şi a umplut toată cetatea de mireasmă bună. Apoi s-a adunat tot
poporul şi cu bucurie au luat din pămînt moaştele sfîntului şi s-a
tămăduit mulţime de bolnavi, prin ungerea cu mirul care izvora.
Leontie, bucurîndu-se, nu atît pentru sănătatea sa, cît pentru aflarea sfintelor moaşte, degrabă a săvîrşit lucrul pe care îl începuse şi
a ridicat în acel loc o biserică preafrumoasă în numele Sfîntului
Mare Mucenic Dimitrie. Într-însa a pus cinstitele lui moaşte, întro raclă ferecată cu aur şi împodobită cu pietre de mare preţ. Apoi,
cumpărînd sate şi vii, le-a dat bisericii spre întreţinerea celor ce
slujeau în ea. Leontie, întorcîndu-se la locul său, a vrut să ia cu sine
o parte din moaştele sfîntului, ca să zidească o biserică şi în patria
sa. Dar sfîntul, arătîndu-i-se în vis, i-a zis să nu îndrăznească a lua
ceva din moaştele lui. Atunci el a luat numai giulgiul cel înmuiat
în sîngele sfîntului şi, punîndu-l în racla de aur, a plecat: Multe
minuni s-au făcut pe cale cu acel giulgiu, prin puterea rugăciunilor
sfîntului, căci trecînd el un rîu mare şi foarte tulburat de o furtună,
pentru care era cuprins de mare frică, i s-a arătat Sfîntul Mucenic
Dimitrie, zicîndu-i: “Racla cu giulgiu ia-o în mîinile tale şi nu te
teme”. Astfel făcînd el, a reuşit să treacă împreună cu însoţitorii
săi, fără primejdie rîul acela. Ajungînd în patria sa a zidit o preafrumoasă biserică în cinstea sfîntului mucenic. Acolo s-a vindecat
Marin, eparhul Iliricului, care era plin de răni din cap şi pînă la
picioare. De asemenea, au mai fost tămăduiţi unul căruia îi curgea
sînge din nări şi unul îndrăcit a fost izbăvit şi multe alte minuni se
săvîrşeau acolo cu ajutorul rugăciunilor sfîntului. Însă multe minuni se făceau în Tesalonic, acolo unde se aflau moaştele lui cele
sfinte.
Apoi multe alte minuni a făcut sfîntul, spre slava lui Dumnezeu
în Treime, Căruia se cade cinste, mulţumită şi închinăciune de la
toată făptura, în veci. Amin. t
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Aniversări în luna octombrie

1 Vrânceanu Elena
3 Munteanu Angelica, Niculescu Constantin, Pintea Mihaela, Sitaru
Eduard, Vrânceanu Petre
4 Băcioiu Ana, Ion Mihai, Muresan Brian Vasile
5 Achilles Ana, Costea Mihai, Gogan Tudor, Nălbantu Silvia
6 Hera Gabriel, Negară Gabriela, Druță Paul
7 Aluaș Vasile, Sitaru Luminița
8 Mureșan Paulina, Potolea Vasile
10 Burlacu Ovidiu, Romanschi Laura
11 Scutaru Carmen
12 Bălan Daniel, Stoica Livia
13 Andreiu Geanina, Cocerhan Ovidiu Mihail, Ispas Nicoleta,
Țurlea Adriana
14 Tudor Toma
15 Predescu Adrian, Ursu Maria
16 Moldovan Valentina, Nicula Lăcrămioara, Rădăuceanu Teodor
17 Andrășan Daniela, Gruescu Georgeta
18 Anania Tina
19 Crăciun Ovidiu, Ionescu Florentin, Moraru Dănuț
20 Folta Florin Ovidiu, Smărăndoiu Carmen
21 Dominic Irina, Suciu Irina
22 Druță Alina, Septimiu Morea
23 Nazîru Grigoleta Liana, Tudor Daniela
24 Andrei Cezar Cristian, Mureșan Daniela, Popescu Mihai Radu
25 Marinakis George
26 Botez Marius, Niță Marius Dumitru, Stranski Gerald, Suciu R.
Monica
27 Breban Ghiță, Keppel Irina-Andreia, Preda Diana
28 Vlăsie Camelia
29 Mirea Victoria
30 Cobrescu Victor
31 Petru Yordan, Trufinescu Tudor
Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros “La Mulți Ani”,
însoțit de cele mai calde urări de viață lungă, sănătate bucurii și
fericire.
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Botez

Duminică 24 septembrie 2006 a primit taina Sfântului
Botez fetița Drăghici Seline Luisa-Teodora, fiica lui Sorin și
Adelina Drăghici avînd ca nași pe Marinov Iuliana și Aldea
Mihai.
Îi dorim Luizei-Teodora o viață lungă și luminoasă, multă
înțelepciune și sănătate, succese, bucurii și fericire.

Situaţia Financiară

La ora actuală avem $509,773 în conturile de la Bank of
America plus $30,000 la US Bank, deci un total de $539,773.
Donațiile în luna septembrie au fost următoarele:

$1000 Șipoș Cătălin
$700 Olt Emanoil
$400 Cătană Ioan
$300 Albuleț Lucreția, Dumitrescu Adrian, Lixandru Costin, Marinov Iulian, Pesceck Mark, Popiță Dorina
$200 Napoca Transport Corp.
$150 Dănilă Gheorghe, Fânaru Adrian
$125 Ovadiuc Nicolae
$102 Ghoerghiu Virginia
$100 Brujban Radu, Cotuțiu Alexandru, Marcu Cornel, Mazilu Maria,
Miclea Ștefan, Piroi Florina, Piticaru Toader, Plesco Miruna, Podar Marius, Rădulescu Cristina, Suciu Monica, Toma Tudor, Zanidache Doina.
$90 Crețu Ionel, Popescu Marin
$75 Moraru Valentin
$70 Costea Mihai, Plev Maria
$58 Cocerhan Vasile
$55 Cotora Ion, Tîrtu Marius
$50 Breban Ghiță, Butnar Ioan, Dunca Grigore, Feneșan Adrian
$30 Nistor Ioan, Perianu Aurel
$25 Tămășan Ionel
$20 Albuț Gabriel, Fărcășan Bogdan, Vlăduțu Maria
$18 Niculiță Bogdan
$15 Lazăr Filip
$10 Anonim, Bustescu Doina, Cernea Radu, Dreve Sorin, Iancu
Laurențiu
$ Radosav Codruța

Mulțumim tuturor donatorilor
care sprijină efortul de construcție al
bisericii lună de lună. Dumnezeu să le
răsplătească însutit!
•
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Programul Slujbelor religioase
Duminică 8 octombrie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 15 octombrie

12:30

Sfânta Liturghie

Sâmbătă 14 octombrie

Duminică 22 octombrie
Joi 26 octombrie

Duminică 29 octombrie
Duminică 5 noiembrie
Miercuri 8 noiembrie

Duminică 12 noiembrie

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

Preacuvioasa Maica Parascheva
Sfânta Liturghie

Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

Soborul Marilor Voievozi Mihail și Gavriil
Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Virgil Zanidache
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Tudor Toma
Secretar: Valentin Ispas
Casier: Clement Ifrim
Controlori: Ionică Creţu, Cornel Marcu,
Gigel Avram
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Elena Dominte
Vicepreşedinte: Lucia Albuţ,
Lucy Mureşan
Secretară: Floarea Cătană
Asistentă secretară: Nicoleta Ispas
Casieră: Gina Gheorghiu
Controloare: Gina Dănilă, Mimi Tîrtu
Informaţii de contact:
Părintele Ioan: (425) 442-8296,
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org.
Buletin: buletin@ortodox.org

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA, 98015-3151
(address correction required)

TO:

Cititi Buletinul Parohial
“Cuvântul” si pe internet la:
www.ortodox.org
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