Свети мъченик Димитър Сливенски
Свети Димитър се родил в Сливен през 1818 година от бедни, но
благочестиви родители. Той не получил образование, но слушайки в
църква евангелските четива, се изпълнил с мъдростта на Свещеното
Писание и с голяма ревност по Бога. Бил твърде млад, когато родителите
му починали, скоро родната му къща се срутила и бил принуден да живее
като слуга в дома на един турчин и с много труд да изкарва прехраната си.
Той често в разговор хвалел Христовата вяра, а изобличавал
заблужденията на мохамеданите. Разгневен, господарят му го изгонил без
да му плати за труда.
Когато от Одрин дошъл нов кадия, Димитър бил повикан да
прислужва. Той бил снажен и красив момък и турците искали с помощта
на новия кадия да го убедят да приеме мохамеданската вяра. Димитър
подигравателно му отвърнал: "Олур ба, ефендим" ("Бива, бе, господин
съдия!"). Турците взели сериозно тези думи и веднага един от тях се
заловил да навие на главата му бяла чалма, каквато могъл да носи само
правоверният мохамеданин. Но Димитър я хвърлил на земята и избягал,
защото знаел, че това много ще озвери турците.
След като се укривал известно време, бил посъветван от един
благочестив селянин да отиде в митрополията в Русе. От русенския
владика Димитър бил поучен във вярата и изпратен обратно в родното
място, за да приеме мъченически подвиг за Христа. Младежът така и
направил. В Жеравна той се предал на турската стража, която все още го
търсела и когато се явил пред кадията смело изповядал Христовата вяра и
похулил мохамеданската. Бил предаден на ужасни мъчения, които
продължили повече от година, но останал твърд във вярата.
В края на януари 1841 година светият мъченик бил обезглавен пред
лицето на многоброен народ. Християните с възхищение гледали подвига
на своя съгражданин и след обезглавяването му всеки искал да вземе от
пръстта, напоена с кръвта на мъченика. Тялото му стояло, пазено от
турската стража, цял ден непогребано. Турците искали да го хвърлят във
водите на Тунджа, но християните го откупили и погребали в двора на
Дохиарския метох в града.

