
Свети  Димитър 

https://likorg.ru 



    Свети  Димитър се родил 

в град Солун през 3 век. Баща 

му бил управител на града.  

      От родителите си свети 

Димитър се научил да вярва в 

Бога.  

www.etsy.com 



  Свети  Димитър станал 

воин. След смъртта на  

баща му, той бил поставен 

за управител на град Солун. 

republikanews.ro 



    Владетелят на страната наредил да се преследват 

християните. Но свети Димитър открито славел Бога и 

учел всички на истинската вяра.  

www.agiospatrokosmas.gr 



    Императорът като научил, че 

свети Димитър разпространява 

Христовото учение, повикал го 

при себе си, за да го принуди да 

се откаже от вярата си. 

www.agdimitriosthes.gr 



      Но свети Димитър не се уплашил, а смело изобличил 

лъжливите учения пред императора. Затова го хвърлили в 

тъмница. 

http://neotitathiras.blogspot.com 



    По същото време на градския стадион се 

устройвали забавления. Един много силен мъж, 

на име Лий, по заповед на императора, се биел с 

християните и поради голямата си сила 

побеждавал всички. 



    Приятелят на свети Димитър, 

който се казвал Нестор, не можел 

да гледа как загиват християните. 

     Той отишъл при свети Димитър 

за благословение и излязъл на 

битка с Лий. С Божията помощ 

Нестор го победил. 

    

www.agdimitriosthes.gr 



   Императорът се разгневил 

след като научил, че свети 

Димитър е подкрепил Нестор 

за битката. 

      Свети Димитър и свети 

Нестор били осъдени на смърт, 

заради вярата си. Наричаме ги 

светци – мъченици. 

      
www.ixnk.gr 



     
     Свети Димитър е наречен 

великомъченик, защото 

претърпял много страдания в 

защита на Христовата вяра. 

    Така се удостоил да живее с 

Бога в Царството Божие. 

http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com 



   

   Свети Димитър приел от 

Бога сила да върши чудеса. 

    Веднъж когато Солун бил 

обграден от вражеска войска, 

всички в града призовавали 

светеца на помощ.  

  И се появил величествен воин 

край градските стени, който 

обърнал враговете в бягство. 
http://users.uoa.gr 



   В град Солун е построена красива църква на свети 

великомъченик Димитър. Хиляди хора идват всяка година 

да отдадат почит на светеца. 

www.tripadvisor.co.za 



    Свети Димитър и днес върши 

чудеса, много помага на децата и ги 

спасява от болести и беди.  

www.pinterest.ru 



   Празникът на свети Димитър - Димитровден е на 26 

октомври.  Иконата на светеца се украсява с цветя. 

Християните се събират в храма за църковния празник. 

www.bnr.bg 



 Въпроси към урока:  
 

1. Къде живял свети Димитър и на каква 

служба е бил? 
 

2. За какво дело свети Димитър 

благословил своя приятел Нестор? 
 

3. Защо свети Димитър е наречен 

великомъченик? 
 

4. Кога е Димитровден? 


