
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев. Тако света Црква, 
често пева у својим богослужењима, прослављајући оне који су 
Бога прославили, али најдивнији је Бог у светим мученицима, 
који су из љубави према Њему, из љубави према Господу Христу, 
положили живот свој и пролили крв своју. Заиста, Господ је диван 
у њима свима и они су дивни у Господу своме.  

Данашњи велики празник, свети великомученик Димитрије 
Мироточиви, Солунски, један је од светитеља који су, дакле, 
животом својим и смрћу својом прославили Господа и Господ се 
заиста у њима показао диван, у пуној слави Својој, јер Господ је 
рекао: „Ако мене прогнаше и вас ће прогонити, ако моју реч 
одржаше и вашу ће одржати.“ И тако, као што је Господ наш Исус 
Христос страдао од људи, био гоњен и прогоњен, још од пећине 
витлејемске где се родио, па док Га нису распели на Крст на 
Голготи, тако и Његови светитељи и Његови верници гоњени су 
кроз сву историју Цркве Божије, ево, већ две хиљаде година. 

Свети великомученик Димитрије, који је био старешина града 
Солуна, градоначелник и војсковођа, веровао је у Господа Христа, 
служио Њему животом својим отворено, није се крио ни од кога и 
зато је пострадао по наредби цара Максимилијана, који је свога 
војводу, кога је прво унапредио, казнио тако што су га копљем у 
тамници усмртили његови војници, али то је судбина, браћо и 
сестре, свих оних који у Господа верују, који хоће побожно да 
живе. Јер као што каже апостол Павле: „Сви који хоће побожно да 
живе биће гоњени“, јер каже Господ: „Ја вас изабрах од света зато 
вас мрзи свет.“ 

Следбеници Христови, иако су у свету, припадају једном другом 
царству, Царству Небескоме. Нису од овога света, јер овде реч 
„свет“ подразумева и садржи у себи појам греха и свега што је 
грешно. „Ја вас изабрах од света“ - Ја вас изабрах и ослободих од 
грехова ваших и зато свет, који још увек у греху лежи, „мрзи на 
вас“ - каже Господ. 

Гониће вас, изводиће вас пред судове, пред цареве, пред властеле, 
убијаће вас „и сваки који вас убије мислиће да Богу службу чини.“ 



Тако су они, који у Господа не верују, мислили да служе неким 
другим „боговима“, у ствари идолима и демонима којима су 
служили и римски цареви у то време, којима служе сви они који 
следбенике Христове гоне и прогоне, али као што је свети 
великомученик Димитрије поднео све за своју веру православну 
из љубави према Господу Христу, тако је он постао пример и 
звезда водиља свима онима који су после њега исповедали веру 
Христову, живели по њој и трудили се да угоде Богу. Он је и нама 
браћо и сестре данас путовођа и оријентир како треба да живимо у 
овоме свету, у коме такође има гоњења оних који у Христа верују 
и који хоће да сачувају своју веру православну, неокрњену, 
неискварену, онакву какву смо примили од светих апостола и 
светих отаца. Да будемо и ми спремни браћо и сестре да за веру 
своју претрпимо сваку невољу у овоме животу, ако треба и само 
страдање и живот свој да положимо, јер само тада као што каже 
Господ, „благо вама ако вас узасрамоте и успрогоне и кажу сваку 
рђаву реч на вас лажући мене ради.“ Нека нас гоне, нека нас 
клеветају, нека нас мрзе, али нека то буде имена Христовога ради, 
а не наших грехова и наших злих дела ради, јер само тада, каже 
Господ, „радујте се и веселите се, јер је плата ваша велика на 
небу.“ 

Светог Димитрија многи данас славе као крсну славу и неки од 
ове братије овде и сестара, али и многи од наших верника данас 
славе своју крсну славу светог Димитрија, којем се моле и на кога 
се угледају у животу своме, са надом да се и свети Димитрије 
моли за нас пред престолом Божијим, да нам Господ дарује снаге 
као што је њему даровао, да претрпи и тамнице, и страдање, и 
смрт за своју веру из љубави према Господу Христу, да бисмо и ми 
живећи тако, угледајући се на светог Димитрија и остале угоднике 
Божије, свете мученике из рода хришћанскога и из рода нашег 
српског, јер и српски народ је много пострадао у историји својој за 
своју веру православну, имамо и ми на кога да се угледамо у 
нашој ближој и даљој историји, да бисмо живећи као што су они 
живели, удостојили се да дођемо у Царство Христа Бога нашега и 
да тамо са свима њима и ми славимо Оца и Сина и Светога Духа, 
кроза све векове и сву вечност. Амин. 


