
 

 

                                                                PREDICĂ 
 ÎN ZIUA PRAZNICULUI SFINȚILOR MARTIRI DUMITRU ȘI NESTOR (26 & 27 Οctombrie) 
                            (Romanian For the Sunday 27/10/2019) 
   
27 Octombrie este ziua în care Biserica îl onorează pe martirul St. Nestor, a cărui viață și martiriu 
sunt direct legate de gloriosul martir Sf. Dumitru dinThessalonic. Din acest motiv, viețile și mărturia 
acestor sfinți faimoși vor fi studiate împreună. 
  
La începutul secolului al 4 -lea, împărații romani păgâni și-au continuat persecutarea crudă de 300 
ani a creștinilor. În mijlocul acestor vremuri grele, trăia Sfântul Nestor, pe care îl sărbătorim astăzi, 
și Sfântul Dumitru, care a fost sărbătorit ieri. 
  
Sfântul Dumitru s-a născut și a crescut in Thessalonic. Părinții săi au aparținut inaltei societăți și au 
avut grijă să-i dea fiul o educație aleasa. Această educație, împreună cu darurile sale fizice și 
spirituale rare date de Dumnezeu, l-au facut distins în societate. Atât de mult, încât reputația lui a 
ajuns la insusi urechile împăratului, Maximian Galerius. Recunoscând darurile sale, imparatul l-a 
făcut un general în armată și guvernator al regiunii. 
  
În ciuda poziției sale înalte, Sfântul Dumitru nu a eșuat ca creștin să propovăduiască și să învețe 
lumea cu  zel misionar. El a servit ca o lumină pentru idolatrii Tesaloniceni, conducând-i la Hristos 
și adevărul Său. Când împăratul a auzit de asta, a ordonat ca Sfântul Dumitru să fie adus înaintea 
lui. Sfântul și-a mărturisit cu îndrăzneală credința în Hristos. Ca urmare, el a fost închis într-o baie 
publică veche de lângă stadion. Acolo a suferit multe greutăți și torturi. 
  
În 305 D.Hr., dregatorii orasului au organizat lupte și dueluri pe stadioanele din Salonic. În timpul 
unuia dintre aceste concursuri, marele gladiator Lyaeus a apărut în mijlocul stadionului, cu o voce 
tare, batjocorindu-i pe creștini: "Oricine îndrăznește, să  vină și să lupte cu mine! Să vedem dacă 
Dumnezeul tău te va salva, Dumnezeu care crezi că e mai puternic decât al nostru!’’ Cu sabia în 
mână, el a stat neînvins. Printre cei prezenți pe stadion a fost un tânăr creștin,  Nestor, student 
/învățăcel al Sf. Dumitru. El a fost foarte supărat cand a auzit aceste cuvinte batjocoritoare 
împotriva adevăratului Dumnezeu. Dorind să arate mulțimilor puterea Dumnezeului creștinilor, a 
mers la închisoarea unde Sf. Dumitru era intemnitat, pentru a obține rugăciunile sale și 
binecuvântarea de a lupta cu Lyaeus. Cu acestea  el a intrat pe stadion și l-a infruntat pe Lyaeus. 
Strigând: "Dumnezeul lui Dumitru, ajută-mă! " el a învins și  ucis gladiatorul. Acest lucru l-a făcut 
pe împăratul Maximian foarte furios și a dat ordinul ca ambii Sf. Nestor și Sf. Dumitru sa fie 
executati. Soldații l-au decapitat pe St. Nestor pe stadion, apoi s-au dus la închisoare unde l-au ucis 
pe St. Dumitru cu lăncile. 
  
Firește, aceste evenimente șocante au întărit credința creștinilor și i-au confruntat pe păgâni. Au 
început să-i vadă pe creștini într-un mod diferit. Mai târziu, la mormântul Sfântului Dumitru (unde a 
fost martirizat), s-a simtit mirosul de smirna. Mulți oameni au venit repede pentru a primi aceasta 
smirnă, cu care s-au făcut multe miracole. 
  
Dragi frați și surori, noi, ca și creștini, nu ne confruntăm cu același nivel de persecuții pe care Sfinții 
martiri  menționați astăzi le-au îndurat, deși există încă țări care îi persecută pe creștini. Propriile 
noastre provocări sunt diferite. Cum ne ocupăm de ele? 
  



 

 

Sf. Dumitru a fost un înalt demnitar, în pericol constant de arestare. În ciuda acestui fapt, el totuși i-
a învățat pe tineri despre Hristos. El le-a inspirat credință puternică, curaj și chiar spiritul 
sacrificiuluide dragul lui Hristos.   Avem același curaj sau suntem timizi? Ne temem să fim 
considetați că suntem ‘înapoiați? " Sfântul Nestor a refuzat să-i permită lui Lyaeus să-și bată joc de 
Hristos și să-L balsfemieze. Cum răspundem când auzim astfel de dispreț defăimător și insulte față 
de Hristos și Biserica Sa? Când Sfântul a decis să se confrunte cu Lyaeus, el nu s-a bazat pe propria 
sa putere, ci pe puterea lui Hristos. Prima dată a alergat să-l implore pe Sf. Dumitru să intervină 
pentru el la Dumnezeu și a primit binecuvântare pentru a reuși în lupta sa. Când în sfârșit s-a 
confruntat cu gladiatorul, el a căutat ajutorul Dumnezeului adevărat, in care a crezut profesorul său, 
Sf. Dumitru. Deci, a fost firesc ca el sa dea credit pentru victorie lui Dumnezeu și Sf. Dumitru, care 
a intervenit pentru el și i-a dat putere. Îi mulțumim lui Dumnezeu și celor care ne-au ajutat? Sau 
pretindem cu egoism glorie pentru noi înșine, lăudându-ne? 
  
Frații și surorile mele, fie ca Domnul, prin mijlocirea Sfinților Dumitru și Nestor, și a tuturori 
sfinților, să crească credința, curajul și dragostea pentru Hristos în sufletele noastre. Fie ca noi să 
primim multe victorii spirituale în lupta împotriva inamicilor vazuti și nevăzuți ai lui Hristos. 
Amin.   
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