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CĂLUGĂRIA SFÂNTULUI DIMITRIE

Modul smerit și gingaș, sensibil și simplu de trăire al Sfântului 
Cuvios Dimitrie, dar și întâlnirea cu câțiva călugări cu viață îmbunătă-
țită l-au determinat să aleagă calea monahismului, să se retragă la o 
mănăsti re ce se afl a în apropierea râului Lom. În acest loc se nevoia, 
întrecându-i pe toți cu rugăciunea curată a inimii. Nu era altul mai 
iubitor de Dumnezeu și de nevoință duhovnicească decât el în aceas-
tă sihăstrie. După o perioadă, dorind să urmeze exemplul marilor 
călugări din pusti e, Cuviosul Dimitrie s-a retras, cu binecuvântarea 
starețului, într-o peșteră, pe valea stâncoasă a râului Lom. În acest 
loc a trăit mulți ani în nești ute osteneli pustnicești , în foame, în sete, 
în chinuri, răbdând multe ispite. 
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MUTAREA LA DOMNUL ȘI DESCOPERIREA 
MOAȘTELOR SFÂNTULUI DIMITRIE

După mult ti mp petrecut în rugăciune și smerenie, simțindu-și 
sfârșitul vieții pământești , Sfântul Dimitrie s-a așezat între două pie-
tre mari și și-a încredințat sufl etul în mâinile lui Dumnezeu. 

După o vreme îndelungată, aproape câteva sute de ani, în care 
aminti rea Cuviosului a fost dată uitării, Dumnezeu a rânduit ca, în 
urma unor ploi abundente, râul Lom să se reverse din matcă. În 
acest fel, tot ce era pe albia râului, inclusiv cele două pietre care 
adăposteau trupul neputrezit și bine mirositor al Sfântului Dimitrie, 
a căzut în apă.
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După cum Dumnezeu nu îngăduie ca lumina să fi e pusă sub 
obroc, ci în sfeșnic și să lumineze tuturor din casă (Matei 5, 15), tot 
așa, nici moaștele Sfântului Dimitrie nu a îngăduit Domnul să fi e tăi-
nuite prea mult ti mp în apă. Dumnezeu l-a trimis în vis pe îngerul 
Său, în chipul Cuviosului, la o copilă din sat ce suferea de duh necu-
rat și i-a spus: „Dacă mă vor scoate părinții tăi din apă [arătându-i 
și locul], eu te voi vindeca pe ti ne.” Trezindu-se, copila le-a povesti t 
visul părinților ei, care, împreună cu preoții și cu o mulțime de oa-
meni, s-au dus în locul arătat. 
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Din Acati stul Sfântului Dimitrie afl ăm că locuitorii cetății Basarabov 
erau familiarizați cu acel loc, căci adesea vedeau, seara, o lumină în apa 
Lomului și credeau că este o comoară. Căutând, sătenii au descoperit 
moaștele Cuviosului și le-au dus cu mare cinste în biserica satului 
din Basarabi. Afl ându-se acest lucru minunat și în Țara Românească, 
domnitorul de atunci a trimis o suită domnească pentru a aduce moaștele 
Sfântului Cuvios Dimitrie la București . 

După prima minune pe care a făcut-o Sfântul Dimitrie cu copila 
demonizată, căreia i-a apărut în vis, a doua minune a fost aceea că 
moaștele Sfântului nu s-au lăsat duse din Basarabi decât atunci când 
Dumnezeu a considerat că este cel mai potrivit moment. Boii care 
trăgeau carul cu cinsti tele moaște nu au mai vrut să meargă când au 
ajuns în dreptul unei fântâni din Ruse, afl ată la câțiva kilometri de 
actuala graniță cu România. Atunci cu toții au înțeles că este vorba 
despre o lucrare dumnezeiască și au lăsat boii liberi, ca să vadă unde 
este voia Sfântului Dimitrie să-i fi e purtate moaștele. Acești a s-au 
întors în satul Basarabi. Auzind acestea, domnitorul român a trimis 
donații importante, pentru construirea unei biserici în care să fi e cin-
sti te sfi ntele moaște așa cum se cuvine. Astăzi, această biserică nu 
mai există, pe locul ei fi ind construit un alt lăcaș.
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Vin la Sfântul Dimitrie, 

la Catedrală, pentru că îmi 

place părintele.

Calinic Natan, 3 ani

Scrie  aici cum te-a ajutat 

Sfântul Dimitrie:

Sfântul Dimitrie 

este tataia al meu cel 

bun și îl iubesc.Dimitrie-Efrem, 
2 ani și 8 luni

Calinic Natan, 3 ani

Scrie  aici cum te-a ajutat 

Sfântul Dimitrie:

Sfântul Dimitrie 

Pentru mine, 
Sfântul Dimitrie în-
seamnă bucurie și bu-
nătate. Am nouă ani și 
parti cip anual la hra-
mul Sfântului Dimitrie 
de când m-am născut. 
Când ascult slujba din 
ziua sa, simt multă 
căldură în sufl et.

Nicolae, 9 ani

Merg la Catedrală, la 
Sfântul Dimitrie, pentru că 

el este bun cu noi.Ana-Maria, 6 ani

Sfântul Dimitrie mă apără și mă 

ajută să fi u cuminte, să mănânc tot și 

să-i pup pe mami și pe tati . Dacă mă 

rog Sfântului Dimitrie, el mă apără de 

toți îngerașii răi și ne ajută să mergem 

la Mântuitorul Hristos și, când ajun-

gem, tot el ne prezintă Lui.

Simon-Petru, 5 ani

SFÂNTUL CUVIOS DIMITRIE, 
PRIETENUL COPIILOR
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Scrie  aici ce gândești  despre 
Sfântul Dimitrie:

Sfântul Dimitrie pentru 
mine înseamnă iubire. 
Grădinița mea este lângă 
Catedrală și simt că mă 
ocrotește și mă ferește de rău. 
Îmi place să sărut de multe ori 
racla Sfântului. 

Andrei Matei, 6 ani

Mă ajută mereu la 

multe teste și concursu
ri 

școlare, la
 care iau mereu 

notă maximă. Când mă 

închin și citesc „Acati st
ul 

Sfântului 
Dimitrie

”, 
mă 

cuprinde o sta
re de iubire 

și o
 bucurie foarte plăcută 

sufl etului m
eu. 

Nectarie, 11 ani

Sfântul Dimitrie pentru 
mine înseamnă iubire. 
Grădinița mea este lângă 
Catedrală și simt că mă 
ocrotește și mă ferește de rău. 
Îmi place să sărut de multe ori 
racla Sfântului. 

Pe mine, Sfântul Dimitrie m-a ajutat 

să vorbesc și să spun toate literele corect.

Eduard-Alexandru Matei, 9 ani

Scrie  aici ce gândești  despre 

mine înseamnă iubire. 
Grădinița mea este lângă 
Catedrală și simt că mă 
ocrotește și mă ferește de rău. 
Îmi place să sărut de multe ori 
racla Sfântului. 

L-am visat pe Sfântul Dimitrie cum a venit la mine adus 

de doi îngeri. Era cu barbă scurtă și cu un toiag mic, iar în 

mână avea o icoană cu doi îngeri. Mi-a spus să țin minte trei 

lucuri importante: să mă rog, să mulțumesc și să iubesc! După 

care a fost ridicat la cer de către îngeri.

Dimitrie, 5 ani
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REGULILE JOCULUI
Pot fi  2 – 4 jucători. Pentru joc este 

nevoie de: patru nasturi albi pentru 
fi ecare jucător, care vor reprezenta 
oițele, un nasture negru, care 
reprezintă câinele, un nasture galben, 
care reprezintă soarele, două zaruri.

Jucătorii mână oițele la pășune, 
alegând câmpurile cu hrană mai multă. 
Cu cât porțiunile de pășune vor avea mai 
multe fl ori, cu atât vor fi  mai hrănitoare. 
Fiecare bucată de pășune va valora atâtea 
puncte câte fl ori are pe ea. Câmpurile de 
culoare mai închisă valorează 10 puncte.

Micii păstori își așază oițele în dreptul 
săgeților. Cel mai mic dintre ei pornește primul în 
joc, aruncând cele două zaruri. Când cad numerele 
1, 2, 3, 4, se pot muta oițele, la numărul 5 poate 
fi  așezat câinele pe unul dintre câmpurile libere, 
la numărul 6 înaintează soarele un pas. Oițele se 
deplasează câte un pas pe orizontală sau pe verti cală.

Ele trebuie să aibă distanță față de câine, de aceea, 
dacă un jucător așază câinele chiar pe câmpul de lângă 
oițele lor, ceilalți trebuie să le mute un pas mai departe.

Dacă jucătorii nimeresc porțiuni de pășune pe care se afl ă o lăcustă, li 
se scade un punct.

Jocul se încheie atunci când soarele apune, făcând un tur complet al jocului. 
Jucătorii calculează câte puncte au strâns și stabilesc câști gătorul.

Eu sunt Păstorul cel Bun. Păstorul cel bun își 
pune sufl etul pentru oile sale. (Ioan 10, 11)

Păstorii rabdă multe greutăți pentru a avea 
grijă de oile lor. Ei le mână spre locuri cu iarbă din 
belșug și le păzesc de primejdii, înfruntând de 
multe ori ploaia, vântul, frigul sau atacul 
animalelor sălbati ce. Un păstor devotat 
Îl are cu siguranță ca model pe 
Domnul Iisus Hristos, Care îi iubește 
și îi ocrotește pe oameni, având grijă 
să nu le lipsească nimic. Și Sfântul 
Dimitrie a fost așa! Imaginează-ți 
cum ar fi  să ai oițele tale și joacă-te și 
tu de-a păstorul cel bun!
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