
Sf. Dimitrie a fost un tânăr ai cărui părinți l-au învățat să-L iubească pe Dumnezeu.  
A fost un soldat care a vrut să propovăduiască mesajul iubirii divine la păgâni, acest lucru 
fiind însă interzis în vremea lui. Prin urmare, a fost arestat, torturat și în cele din urmă ucis. 

Astăzi, acest mucenic, care a fost plin de umilință, se odihnește în Tesalonic, în nordul 
Greciei, unde acesta a protejat și a păstrat în siguranță mulți oameni. A schimbat viețile 

multora, arătându-le calea lui Dumnezeu. 

Sf. Mare Mucenic Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir

26 octombrie
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Icoana
Sf. Dimitrie este reprezentat în icoane în diferite feluri. În unele e 
reprezentat călare, purtând armură militară și ținând în mână o 

suliță îndreptată spre dușmanii săi păgâni. În celelalte icoane îl ve-
dem purtând aceeași armură militară, dar fără cal. În fine, în altele îl 

vedem purtând haine de aristocrat, ținând în mână o cruce. 
În toate icoanele este foarte tânăr.

1.
Sfântul Dimitrie s-a născut în 
270 d.Hr. în Tesalonic, într-o 
familie bogată și religioasă. A 

fost un ofițer atletic în ar-
mata romană. Însă, el spu-
nea mereu că în primul și în 
primul rând este soldatul lui 
Hristos. Sf. Dimitrie credea 

cu atâta tărie în Dumnezeu și 
în propovăduirea Cuvântului 
Acestuia, încât nu îi păsa că 
încalcă legea pentru a con-
verti păgânii la creștinism. 

Când a auzit ce se întâmplă, 
împăratul Maximilian l-a 

arestat.

2.
La scurt timp după aceasta, Lie, 
un gladiator gigantic faimos, i-a 
batjocorit pe toți creștinii care 

ar fi îndrăznit să se lupte cu el. 
Nestor, după ce a primit bine-
cuvântarea lui Sf. Dimitrie, s-a 
luptat cu Lie, spunând: ″Dum-
nezeul lui Dimitrie, ajută-mă!” 
și a câștigat. Când împăratul 
Maximilian a aflat, a ordonat 

ca Sf. Dimitrie și Nestor să fie 
torturați și omorâți pentru că 

erau creștini. Sf. Dimitrie este 
sfântul protector al Tesalonicului 

și este creditat cu mai multe 
intervenții miraculoase care au 
avut loc acolo. Un mir parfumat 

curge întruna din sarcofagul 
lui, dându-i astfel numele de 

″Izvorâtorul de Mir″.

Pe urmele lui Iisus în Biblie
Le-a spus apoi ucenicilor: “Dacă vrea cineva să vină după Mine, trebuie să renunțe la sine, 

să-și ia crucea și să Mă urmeze. Cel care vrea să-și salveze singur viața și-o va cheltui în van, 
distrugându-și-o, dar cel care-și va cheltui viața pentru Mine, chiar până la moarte, acela va 

găsi adevărata viață.″     Matei 16:24-25



Urmați liniile și puneți 
fiecare literă într-un 
pătrat gol pentru a 
descoperi mesajul.

RUGĂCIUNE
Mare apărător, te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine, cel 
ce ai biruit pe păgâni. Deci precum mândria lui Lie ai înfrânt și la luptă îndrăzneț 

pe Nestor l-ai făcut, așa, Sfinte Dimitrie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne 
dăruiască nouă mare milă.  

- Troparul Sf. Dimitrie -
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Sf. Dimitrie a fost un mare

pentru că-L iubea pe Dumnezeu.
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Mare apărător, te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine, cel 
ce ai biruit pe păgâni. Deci precum mândria lui Lie ai înfrânt și la luptă îndrăzneț 
pe Nestor l-ai făcut, așa, Sfinte Dimitrie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne 
dăruiască nouă mare milă. 
- Troparul Sf. Dimitrie -

Sf. Dimitrie a fost un tânăr ai cărui părinți l-au învățat să-L iubească pe  
Dumnezeu. A fost un soldat care a vrut să propovăduiască mesajul iubirii divine 
la păgâni, acest lucru fiind însă interzis în vremea lui. Prin urmare, a fost arestat, 
torturat și în cele din urmă ucis. Astăzi, acest mucenic, care a fost plin de umilință, 
se odihnește în Tesalonic, în nordul Greciei, unde acesta a protejat și a păstrat în 
siguranță mulți oameni. A schimbat viețile multora, arătându-le calea lui Dumnezeu. 

Cereți copiilor să urmeze liniile și să pună fiecare literă într-un pătrat gol 
pentru a descoperi mesajul: MUCENIC.

Pe urmele lui Iisus în Biblie 
Le-a spus apoi ucenicilor: “Dacă vrea cineva să vină după Mine, trebuie să 
renunțe la sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Cel care vrea să-și salveze 
singur viața și-o va cheltui în van, distrugându-și-o, dar cel care-și va chel-
tui viața pentru Mine, chiar până la moarte, acela va găsi adevărata viață.″         
Matei 16:24-25       Acest text explică conceptul de mucenic.

1. Sfântul Dimitrie s-a născut în 270 d.Hr. în Tesalonic, într-o familie bogată și  
 religioasă. A fost un ofițer atletic în armata romană. Însă, el spunea mereu  
 că în primul și în primul rând este soldatul lui Hristos. Sf. Dimitrie credea  
 cu atâta tărie în Dumnezeu și în propovăduirea Cuvântului Acestuia, încât  
 nu îi păsa că încalcă legea pentru a converti păgânii la creștinism. Când a  
 auzit ce se întâmplă, împăratul Maximilian l-a arestat.

2.  La scurt timp după aceasta, Lie, un gladiator gigantic faimos, i-a batjocorit 
pe toți creștinii care ar fi îndrăznit să se lupte cu el. Nestor, după ce a primit 
binecuvântarea lui Sf. Dimitrie, s-a luptat cu Lie, spunând: ″Dumnezeul lui 
Dimitrie, ajută-mă!” și a câștigat. Când împăratul Maximilian a aflat, a ordo-
nat ca Sf. Dimitrie și Nestor să fie torturați și omorâți pentru că erau creștini. 
Sf. Dimitrie este sfântul protector al Tesalonicului și este creditat cu mai 
multe intervenții miraculoase care au avut loc acolo. Un mir parfumat curge 
întruna din sarcofagul lui, dându-i astfel numele de ″Izvorâtorul de Mir″.

Icoana 
Sf. Dimitrie este reprezentat în icoane în diferite feluri. În unele e reprezen-
tat călare, purtând armură militară și ținând în mână o suliță îndreptată spre 
dușmanii săi păgâni. În celelalte icoane îl vedem purtând aceeași armură 
militară, dar fără cal. În fine, în altele îl vedem purtând haine de aristocrat, 
ținând în mână o cruce. În toate icoanele este foarte tânăr.

Sf. Mare Mucenic Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir {Ediția profesorului}
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