Viata Sfântul Mucenic Dasie
20 noiembrie

Sfântul Mucenic Dasie a fost soldat în armata romană
în secolele III - IV. Pentru credinta lui, Sfântul Dasie a
fost arestat si condamnat la moarte, fiind martirizat în
cetatea Axiopolis (Cernavoda), împreună cu alti doi
martiri. Saturnaliile erau o sărbătoare păgână
foarte renumită în Imperiul Roman în care, timp
de o săptămână, aveau loc multe spectacole
publice (lupte, circ, curse), se dansa fără rusine
si se desfrâna. Avea loc si un ritual special, se
tragea la sorti un soldat, care era desemnat
“rege al Saturnaliilor” si care, vreme de 30 de
zile, putea săvârsi orice exces si desfrânare, chiar
în public, spre amuzamentul multimii.
Ĩn data de 17 noiembrie 304, “rege” al sărbătorii
păgâne a fost ales soldatul roman Dasie. El a
refuzat si a mărturisit în fata dregătorului: „Eu tiam spus si îti spun că sunt crestin si nu slujesc împăratului pământesc, ci
Împăratului celui ceresc si primesc darul Lui, trăiesc din harul Lui si mă
îmbogătesc din negrăita Lui iubire de oameni. Eu mărturisesc că sunt
crestin, precum am arătat adeseori, si nu mă supun nimănui altuia decât
Unuia, curatului si vesnicului Dumnezeu, Tatăl, Fiul si Sfântul Duh, cel în
trei nume si fete, dar de o singură fiintă. Iată, pentru a treia oară
mărturisesc cu glasul credinta în Sfânta Treime pentru că, întărit fiind
printr-Ĩnsa, biruiesc si nimicesc îndată nebunia diavolului.”
După multe chinuri, Sfântului Dasie i s-a tăiat cinstitul cap, în ziua de 20
noiembrie 304. Sfintele moaşte ale fericitului mucenic al lui Hristos au fost
păstrate la Durostorum până în anul
579, după care, pentru a fi păzite de
năvălirea avarilor, au fost duse si
asezate cu mare cinste în Biserica
Sfântului Chiriac din Ancona (Italia);
- astăzi, se găsesc în biserica sf.
Pellegrino si Tereza din Ancona. Pe
racla sfântului este inscriptia greaca:
„Aici zace Sfântul martir Dasios, adus
din Durostor.”

In anul 2003, o parte din moastele Sfântului Dasie au fost duse în Silistra,
Bulgaria. La data de 6 iulie 2006 o părticică din moaştele acestui sfânt martir
au fost dăruite Mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul – Lipniţa (jud. Constanţa).
Numele de „Dasius” dovedeşte originea sa geto-dacică şi înseamnă „miel”.
Ceea ce s-a întâmplat a fost menit să
trezească inimile amortite, dovedindu-le
creştinilor cât de potrivnică era acea
sărbătoare lui Dumnezeu şi arătându-le
că nu pot sluji la doi domni, trebuie să se
meargă pe calea Evangheliei fără a face
compromisuri tradiţiilor păgâne.
Sfintii sunt modele de credintă arzătoare
si împlinitori a poruncilor dumnezeiesti,
iar noi le aducem cinstea cuvenită. Ne
rugăm Tatălui Ceresc, Fecioarei Maria si
sfintilor să avem puritate în gânduri,
sentimente curate ca să trăim în liniste si
întelegere cu toată lumea. Să fim
toleranti, să-l respectăm pe cel de lângă
noi. Mulţumim Domnului pentru marea
binefacere de a ne fi născut creştini.
Suntem născuti ortodocși, într-o ţară
sfinţită cu sângele multor martiri si eroi
ai neamului. Indiferent unde trăim pe
globul pământesc, nu trebuie să
renuntăm la credinta si identitatea noastră, pentru că altii si-au jertfit viata
pentru ca noi să fim liberi a exprima dragostea pentru Dumnezeu si tară.

