
У име Оца и Сина и Светога Духа 

Благодат Светога Духа данас нас сабра, браћо и сестре,  каже 
црквена песма. Сабра нас овде у овај скромни Божији храм да 
прославимо великога угодника Божијега светог Великомученика 
Димитрија мироточивог Солунског и да увећамо славље нашег оца 
Варнаве архимандрита и оца Димитрија, настојатеља ове свете 
обитељи. Једноме је од њих данас крсна слава а другоме је имендан 
па смо добродошли сви, да заједно се са њима Богу помолимо, и за 
њих и за себе и све наше сроднике и за цео наш благочестиви 
православни народ српски. Да свети Димитрије буде на помоћи 
свима њима и нама, као што је било и бива још увек на помоћи 
свима онима који му се моле и призивају свето име његово у помоћ. 

Свети Великомученик Димитрије је један дивни светитељ и угодник 
Божији, који је пострадао мученички у граду Солуну, где је био 
најпре градоначелник, био је намесник тога града и околине, али 
када је дошао цар Максимијан и почео гоњење хришћана, свети 
Димитрије васпитан у православној вери од својих родитеља, он је 
изобличио цара зашто гони и мучи невине људе Богу посвећене. 

Цар је онда видевши да га је оставио и његов намесник Солунски, 
наредио да га баце у тамницу. И свети Димитрије је био у тамници 
и тамо је страдао за Господа Христа. Јавио му се и анђео једном у 
сну и рекао му да ће пострадати мученички. У то време цар 
Максимијан је дошао у Солун са својом војском и свитом и 
спроводио своје незнабожачке свечаности. Подигао је једну бину 
усред града на стубовима а око бине поб'о је многобројна копља, са 
врхом у висину. Имао је једнога јунака свога, којим се поносио и 
дичио, звани Лије, који је био непобедив. И ко се год јавио њему на 
мегдан, да се са њим бори, он је био побеђен и Лије би га бацио са те 
бине доле на она копља, где је та жртва налазила смрт своју у 
тешким мукама. 



У народу који је био ту присутан био је и свети мученик Нестор, 
ученик светога Димитрија, који видевши шта се ради од хришћана, 
јер када се нико није јавио да драговољно иде на мегдан Лију, онда 
су отели хришћане и на силу их нагонили да се са њим боре и тако 
су бивали убијани. 

Нестор млад, али вером загрејан, отишао је у тамницу светога 
Димитрија и затражио молитве и благослов  да он  изађе на мегдан 
Лију верујући да ће молитвама светог Димитрија победити. И 
заиста тако је  било. Када се он јавио да хоће да изађе на мегдан 
Лију цар се зачудио и подсмевао му се: Ти тако млад и нејак и слаб 
против онога џина мога. Али он је ипак изашао и победио је Лија и 
бацио је он њега на та копља доле где је Лије смрт своју нашао, а 
цар је био веома разљућен. Сазнавши да је свети Димитрије 
посредовао, да је он благословио Нестора, он је послао  војнике  у 
тамницу да убију и светог Димитрија и то онако као што је његов 
Лије пострадао од копља, да и он буде у тамници избоден копљем. 
Војници су то учинили, и тако је свети Димитрије мученички 
пострадао, а светог Нестора - цар је наредио да се мачем посече зато 
што је победио његовога миљеника и џина Лија. 

Свети Великомученик Димитрије био је и остао велики светитељ 
Божији, велики заштитник града Солуна. Он је много пута избављао 
град свој од разних невоља, од најезда непријатеља, од земљотреса, 
од поплава, у ратовима он се јављао многима и спасаваосвој народ 
и свој град. Али, свети Димитрије није само спасавао Солун, и не 
спасава данас само Солун, него и све оне који му се моле, који га 
призивају у молитвама својим и који очекују његово заступништво 
пред Богом. 

Нека би свети Димитрије  услишио и данас и наше скромне молитве 
и помогао и свима нама, јер као што је свети Димитрије пострадао 
мученички, био гоњен и сви хришћани тада били гоњени, зато што 
су били Христове слуге, јер данашње свето Јеванђеље каже: Зашто 
вас мрзи свет? Зато што мене омрзнуше пре вас - каже Господ. Ако 



мене омрзнуше и вас ће омрзнути, ако мене гонише и вас ће гонити. 
То је оно што је одређено за свакога правога хришћанина, да буде од 
овога света гоњен. А овде кад кажемо свет, мисли се на грех, на све 
оно што грешни људи и демони могу да чине. А грех, управо он не 
трпи Христа, не трпи ништа Христово, не трпи веру у Господа 
Христа као и тада незнабошци и зато сви они који верују у Господа 
Христа бивају на овај или онај начин гоњени. 

Ако неко није гоњен за Господа Христа очигледно да није његов 
ученик. Јер само они који су његови они и бивају гоњени од овога 
света. Али нека Господ дарује и нама снаге духовне и телесне, као 
што је даровао светоме Димитрију, светоме Нестору и свим осталим  
угодницима и мученицима Господњим, који су за веру Христову 
пострадали, да и ми издржимо на путу Божијем, на исповедању 
праве, чисте, неокрњене Вере Православне, да останемо на путу 
светога Димитрија, на путу светога Саве нашега, на путу свих светих 
угодника Божијих и да тако служећи Богу у вери, смирењу и 
трпљењу, подносећи све невоље које нам свет чини, и ми 
припремимо себе за Царство Небеско, тамо где се и они данас 
налазе, да Господ прими и нас тамо, да и ми са њима и са свима 
светима славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву 
вечност. Амин. 


