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Вяра
13.10 по еретическия, †30 септември по
православния календар - Св. свещеномъченик
Григорий, просветител на Армения, св. мъченици
Рипсимия, Гайания и 35 св. девици. Св.
преподобни Григорий Пелшемски. Св. Михаил,
първи митрополит Киевски

Житие и страдание на свети
свещеномъченик Григорий, епископ и
просветител на Велика Армения, и на
тридесет и седем девици заедно с него (ок.
335 г.)

Св.
свещеномъченик Григорий.
Фреска от Атон,
манастир Дионисиат.
1547 г.

Свети Григорий, просветителят на Велика Армения,
произхождал от знатни и благородни, но пребиваващи в
тъмнината на неверието родители. Баща му по име Анак от
племето партяни бил сродник на Персийския цар Артабан и на
брат му, арменския цар Курсар. Анак се преселил в Армения
при следните обстоятелства. Когато Персийското царство
паднало под властта на партяните и персийски цар станал
партянинът Артабан, на персите им натежало, че се намират
под чуждестранно владичество. По това време един от найзнатните велможи при персите бил Артасир, който, като се
посъветвал предварително със свои другари и
единомишленици, вдигнал въстание срещу цар Артабан, убил
го и сам се възцарил на престола на персийските царе. Когато
арменският цар Курсар чул за убийството на своя брат
Артабан, дълбоко скърбял за него и като събрал цялата
арменска войска, тръгнал на война срещу персите,
отмъщавайки за проливането на братовата кръв. В течение на
десет години Персия била подложена на нападения от страна
на арменците и понасяла големи щети от тях. Намирайки се в
голяма скръб и недоумение, Артасир се посъветвал със своите
велможи за това, как да отрази нападението на враговете, и се
заклел да подели царската си власт с този, който убие Курсар.
На съвещанието при царя присъствал и бащата на Григорий Анак, който дал обещание да победи Курсар без война и да го
убие чрез някакъв хитър замисъл. На това Артасир му казал:
- Ако изпълниш обещанието си, ще възложа на главата ти
царски венец и ще бъдеш владетел заедно с мен, а
Партянското царство ще остане за теб и за рода ти.
Като се разбрали така и като потвърдили помежду си
условията, те се разотишли. За изпълнение на замисленото
дело Анак повикал на помощ брат си. Те напуснали Персия с
цялото си имущество, с жените и децата си, и под предлог, че

уж са изгнаници, бягащи от Артасировия гняв, отишли в
Армения, при арменския цар, като при свой сродник. Той ги
приел радушно и като им дал разрешение да се заселят в
неговата земя, ги направил свои близки съветници. Той
поверил всичките си планове и дори самия себе си на Анак,
когото назначил за първи съветник в царския съвет. А Анак
лъстиво се промъквал в царското сърце, обмисляйки как да
убие царя и търсейки удобен случай за това.
Веднъж, когато се наложило царят да отиде на Араратската
планина, Анак и брат му изразили желание царят да поговори
насаме с тях.
- Имаме - казали братята - да ти кажем тайно един
навременен и полезен съвет.
И те влезли при царя, когато той бил сам, и му нанесли
смъртоносен удар с меч; след това, като излезли, се качили на
предварително приготвените коне и препуснали бързо с тях,
отправяйки се към Персия. След немного време слугите
постелници влезли в царските покои и намерили на пода царя,
едва жив и потънал в кръв. Постелниците били обзети от
голям страх и съобщили на всички военачалници и велможи за
всичко, което било станало и което видели. Те бързо тръгнали
по следите на убийците, настигнали ги при една река, убили ги
и ги потопили във водата. А смъртно раненият цар Курсар,
умирайки, заповядал да умъртвят цялото семейство на Анак и
на брат му с жените и децата им, което било приведено в
изпълнение.
Когато родът на Анак бил изтребван, един от сродниците му
успял да скрие двама, намиращи се още в пелени, сина на
Анак - свети Григорий, и брат му, и като ги взел при себе си,
ги възпитавал. В същото време в Армения станал голям метеж;
като чул за това, персийският цар Артасир дошъл с войската
си, покорил Арменското царство и го подчинил на властта си.

След арменския цар Курсар останало малолетно дете на име
Тиридат, което Артасир пощадил и изпратил в Римската
империя, където той, като пораснал, станал воин. Единият от
спасените малолетни синове на Анак бил взет в Персия, а
другият, наречен Григорий, за когото става дума, бил
изпратен в Римската империя. Като станал пълнолетен, той
пребивавал в Кесария Кападокийска, там се научил на вяра в
нашия Господ Иисус Христос и живеел като добър и верен раб
Господен. Там той встъпил в брак и родил двама сина, Орфан и
Аростан, които от деня на раждането им посветил за служение
на Господа. След като станали пълнолетни, Орфан се удостоил
с презвителски сан, а Аростан станал пустинножител. Скоро
след раждането на тези двама сина жената на Григорий
умряла и от този момент блаженият Григорий започнал още
по-усърдно да служи на Бога, ходейки непорочно във всички
заповеди и наставления Господни. В това време Тиридат,
намирайки се на служба в римската войска, получил някаква
почетна длъжност, тъй като произхождал от царски род. Като
чул за Тиридат, свети Григорий отишъл при него, все едно, че
изобщо не знаел, че баща му Анак убил Курсар - бащата на
Тиридат. Пазейки тайната за убийството на Курсар, той станал
верен слуга на Тиридат, изкупувайки и възмездявайки греха
на баща си с вярната си служба на сина на Курсар. Виждайки
усърдната служба на Григорий, Тиридат го обикнал; но после,
когато узнал, че Григорий е християнин, се разгневил срещу
него и го похулил. А Григорий, пренебрегвайки
несправедливия гняв на своя господар, продължавал да пази
вярата си в Христа Бога непорочна.
В това време готите нахлули в земите на Римската империя
и тогавашният римски император трябвало да тръгне на война
против тях. Когато римската и готската войска се срещнали и
застанали една срещу друга, готският княз започнал да
призовава римския император на единоборство, който, като се

побоял да излезе сам на призива на готския княз, започнал да
търси такъв воин, които би могъл вместо него да встъпи в
борба с готския княз. Императорът намерил такъв воин в
лицето на храбрия Тиридат, когото облякъл в царско
въоръжение и представяйки го за императора, го изправил
срещу готския княз. Като встъпил в единоборство с него,
Тиридат без меч го победил, хванал го жив и го завел при
римския император. С това била удържана победа и над
цялата готска войска. За този подвиг римският император
въздигнал Тиридат на престола на баща му, направил го цар на
Армения и заради него сключил мир между арменците и
персите. Заедно с него като негов верен слуга заминал за
Армения и блаженият Григорий.
Когато цар Тиридат принасял жертви на идолите и наймного от всички други богини - на Артемида, към която имал
най-голямо усърдие, той често и настойчиво молел свети
Григорий да принесе жертва на идолите заедно с него. Но той
отказал и изповядал, че нито на небето, нито на земята, има
друг Бог освен Христа. Като чул тези думи, Тиридат заповядал
тежко да го измъчват. Най-напред затъкнали парче дърво
между зъбите му, насилствено отваряйки широко устата му
така, че да не могат да се затворят, за да произнесат някаква
дума. След това, като привързали към шията му едно голямо
парче каменна сол (в Армения такива камъни се изкопават от
земята), го повесили надолу с главата. Светецът търпеливо
висял в това положение в продължение на седем дни; на осмия
ден започнали да го бият безпощадно с тояги, а след това в
течение на други седем дни го мъчели, като висял надолу с
главата, с дим от оборски тор, запален под него. А той,
висейки, прославял името на Иисуса Христа и след като
извадили дървото от устата му, поучавал народа, който стоял и
гледал мъченията му, да вярва в Единия истински Бог.
Виждайки, че светецът пребивавал непоколебимо във вярата и

мъжествено понасял страданията, притиснали нозете му с
дъски, завързали ги здраво с въжета и набили железни гвоздеи
в петите и в стъпалата му, като при това му заповядали да
ходи. И той ходел, пеейки псалма: “по думата на устата Ти, аз
се пазех от пътищата на притеснителя”. И още: “Който с плач
е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи”. А
мъчителят заповядал да прегънат главата на светеца със
специални оръдия, после, като насипали в ноздрите му сол и
сяра и като налели оцет, завързали главата му в торба,
напълнена със сажди и пепел. Светецът прекарал шест дни в
това положение. После отново го повесили надолу с главата и
насила вливали в устата му голямо количество вода, като при
това му се присмивали; защото нямало никакъв срам в тези,
които били изпълнени с всякаква нечистота. След тези
мъчения царят отново започнал да съблазнява страдалеца с
лукави думи към идолопоклонство; а когато светецът не
склонил на обещанията, мъчителите отново го повесили и
започнали да стържат ребрата му с железни нокти. След като
изранили по този начин цялото тяло на светеца, те го влачили
по земята, покрита с железни остриета. Мъченикът изтърпял
всички тези страдания и накрая бил хвърлен в тъмницата, но
там със силата Христова останал невредим.
На другия ден свети Григорий бил изведен от тъмницата и се
явил пред царя с весело лице без нито една рана на тялото.
Като видял всичко това, царят се удивил, но като хранел все
още надежда, че Григорий ще изпълни волята му, започнал
мирно да разговаря с него, за да го обърне към своето
злочестие. А когато свети Григорий не се подчинил на
лъстивите му думи, царят заповядал да го обуят в железни
ботуши и като го стегнат в пранги, да го пазят три дни. След
като трите дни изтекли, той повикал светеца при себе си и му
казал:
- Напразно се уповаваш на твоя Бог, защото нямаш никаква

помощ от Него.
Григорий отвърнал:
- Безумни царю, ти самият си приготвяш мъчения, а аз
уповавайки се на моя Бог, няма да изнемогна. Няма да пощадя
и плътта си заради Него, защото, колкото външният човек
изтлява, толкова вътрешният се обновява.
След това мъчителят заповядал да разтопят олово в един
котел и да облеят с него мъченика, но той, претърпявайки
всичко, непрестанно изповядвал Христа.
Докато Тиридат обмислял как да победи непреклонното
сърце на Григорий, някой от тълпата му казал:
- Царю, не умъртвявай този човек, той е син на Анак, който
уби твоя баща и предаде Арменското царство в плен на
персите.
Като чул тези думи, царят пламнал от голяма ненавист
заради кръвта на баща си и заповядал да вържат ръцете и
нозете на Григорий и да го хвърлят в един дълбок ров в град
Артаксат. Този ров бил страшен за всеки, дори и само мисълта
за него. Изкопан за осъдените на люта смърт, той бил
напълнен с блатна тиня, змии, скорпиони и различни видове
отровни гадини.
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Хвърлен в този ров, свети Григорий прекарал в него
четиринадесет години, оставайки невредим. По Божествен
промисъл една вдовица всеки ден му хвърляла комат хляб, с
който той поддържал живота си. Мислейки, че Григорий
отдавна е загинал, Тиридат даже престанал да си спомня за
него. След това царят воювал с персите, покорил страната им
чак до Сирия и се върнал у дома с блестяща победа и със
слава.
По това време римският император Диоклетиан разпратил
по цялата си държава пратеници да му намерят за жена найкрасивата девица. Такава и била намерена в лицето на
християнката Рипсимия, която, сгодявайки девството си за
Христа, живеела в пост и молитви в един девически манастир
под наблюдението на игуменията Гаяния. Пратениците
заповядали да бъде нарисуван портрет на Рипсимия и го
изпратили на императора. Портретът на Рипсимия извънредно
много се харесал на императора с красотата на първообраза
си; възпламенен от нея, той изпратил предложение да му
стане жена. Получавайки предложението, Рипсимия викнала в
сърцето си към Христа:
- Женихо мой, Христе! Няма да отстъпя от Теб и няма да
поругая моето свято девство.
Тя се посъветвала със сестрите на манастира и със своята
игумения и като се събрали, всички избягали тайно от
манастира. След неизказани лишения по време на пътуването,
претърпявайки глад и безброй трудности, те отишли в
Армения и се заселили близо до град Арарат. Тук те се
настанили да живеят в лозята, при което най-силните от тях
ходели на работа в града, където припечелвали средства за
препитание за себе си и за останалите сестри. Всички девици,
които се съгласили да страдат така и да търпят лишения и
скърби в странничество заради запазване чистотата на

девството си, били тридесет и седем на брой.
Като получил сведение, че Рипсимия заедно с другите
сестри от манастира е избягала в Армения, Диоклетиан
изпратил до цар Тиридат, с когото го свързвала голяма
дружба, следното писмо:
“Някои от християните прелъстиха Рипсимия, която исках да
направя своя жена, и тя предпочита да се скита със срам по
чуждите страни, вместо да ми стане жена. Намери я и я
изпрати при нас или, ако пожелаеш, вземи си я за жена.”
Тогава Тиридат дал заповед - навсякъде да търсят света
Рипсимия, и като узнал къде се намира, наредил да поставят
стражи около местопребиваването ѝ, за да предотврати
евентуалното ѝ бягство. Като получил съобщение от хора,
които били виждали Рипсимия, че тя има удивителна красота,
той се разгорял от пламенно желание да я обладае и ѝ
изпратил всички подобаващи за царския сан украшения, та
пременена с тях, да бъде заведена при него. По съвета на
игумения Гаяния, под чието ръководство света Рипсимия се
възпитавала от младостта си, тя отхвърлила всички изпратени
от Тиридат украшения и не пожелала да отиде при него. А
самата игумения казала на пратениците на царя:
- Всички тези девици са сгодени за Небесния Цар и е
невъзможно някоя от тях да встъпи в земен брак.
След тези думи внезапно ударил оглушителен гръм и бил чут
небесен глас, който казал на девиците:
- Дерзайте и не бойте се, защото Аз съм с вас.
Изпратените войници така се уплашили от този гръм, че
паднали на земята, а някои, като попаднали под конете,
умрели, стъпкани от тях. Пратениците се върнали празни при
царя в състояние на ужас и му разказали всичко станало.

Тогава, като се изпълнил с яростен гняв, царят изпратил
един от князете с голям военен отряд, за да изколят с мечове
всички девици, а света Рипсимия да доведат насила. Когато
войниците нападнали девиците с оголени мечове, Рипсимия
казала на княза:
- Не погубвайте тези девици, а заведете мен при вашия цар.
И войниците я хванали и я повели, без да причинят някакво
зло на другите девственици, които след отдалечаването на
войниците се скрили.
По пътя Рипсимия призовавала на помощ своя Жених
Христос и викала към Него: “избави от меч живота ми, и от
псета - самотната ми душа”. Когато светата била въведена в
царската спалня, тя издигнала нагоре телесните и душевните
си очи и със сълзи усърдно се молела на Бога да запази
девството неповредено с всесилната Си ръка. При това тя си
спомнила за Неговата чудесна и милостива помощ, която Той
от древност оказвал на намиращите се в беди хора: как Той
спасил израилтяните от ръцете на фараона и от удавяне,
запазил невредим Иона в утробата на кита, опазил от огъня
тримата момци в пещта и избавил блажената Сусана от
прелюбодейните старци, и молела Бога и тя самата да бъде
спасена по същия начин от Тиридатовото насилие.
В това време царят влязъл при нея и като видял
необикновената красота, силно се възпламенил. Движен от
лукав дух и от телесна похот, той пристъпил към нея и като я
прегърнал, се опитал да извърши насилие; но тя, укрепена от
силата Христова, твърдо му се съпротивлявала. Царят дълго се
борил с нея, но не можал да причини никаква вреда. Понеже
тази света девица с Божията помощ се оказала по-силна от
славния и силен воин Тиридат. И ето, този, който някога без
меч победил готския княз и поразил персите, сега нямал сили
да надвие Христовата девица, защото на нея, както някога на

първомъченица Текла, била подавана телесна сила свише.
Като не постигнал нищо, царят излязъл от спалнята и
заповядал да повикат Гаяния, знаейки, че тя била
наставницата на Рипсимия. Скоро я намерили и я завели при
царя, и царят започнал да я моли да убеди Рипсимия да
изпълни волята му. А Гаяния, като дошла при нея, започнала
да говори на латински език, за да не могат да разберат думите
намиращите се там арменци. Тя казала съвсем не това, което
било угодно на царя, но което било полезно за девическата
чистота. Тя прилежно я учела и наставлявала да пази докрай
обреченото на Христа свое девство, да помни любовта на своя
Жених и приготвения за девството венец, да се бои от
Страшния съд и геената, която ще погълне този, който не
спазва обета си.
- По-добре за теб е, дево Христова - казала Гаяния, - да
умреш тук временно, отколкото там вечно. Нима не знаеш,
какво казва в Евангелието твоят най-прекрасен Жених - Иисус
Христос: “И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата
не могат да убият”. Никога не се съгласявай да извършиш
грях, даже и ако нечестивият цар реши да те убие. Това ще
бъде най-добрата похвала за девството ти пред твоя чист и
нетленен Годеник.
Някои от присъстващите там, които знаели латински език,
разбрали какво казала Гаяния на света Рипсимия и казали за
това на другите царски слуги. Като чули това, слугите
започнали да я бият с камъни по устата така, че избили
зъбите, като настоявали да говори това, което е заповядал
царят. А когато Гаяния не спряла да поучава светата на страх
Господен, я отвели. След като хвърлил много сили в борбата с
Рипсимия и като видял, че нищо няма да получи от нея, царят
започнал да се тресе като бесноват и да се търкаля по земята.
Междувременно с настъпването на нощта света Рипсимия

избягала от града, без да бъде забелязана от никого. Като
срещнала подвизавалите се заедно с нея сестри, тя им
разказала за победата си над врага и за това, че е останала
неосквернена. Тогава всички възхвалили Бога и Му
благодарили за това, че не предал на позор Своята невеста; и
през цялата тази нощ те пеели, молейки се на своя Жених Христос.
На сутринта нечестивците хванали света Рипсимия и я
предали на мъчителна смърт. Най-напред отрязали езика,
после, като я съблекли, привързали ръцете и нозете към
четири стълба и я горили със свещи. След това разрязали
корема с остър камък, при което всичките вътрешности
изпаднали. Накрая изболи очите и разсекли цялото тяло на
части. Така светата девица заминала по пътя на горчивата
смърт при своя сладчайши Жених - Христос.
След това хванали и останалите девици, сестри и съпостници
на света Рипсимия, на брой тридесет и три, и ги умъртвили с
мечове, а телата им хвърлили за изяждане от зверовете. А
игумения Гаяния с други две, намиращи се при нея девици,
били умъртвени по най-жесток начин. Най-напред, като
пробили нозете им, ги повесили надолу с главите и им одрали
кожата; после, като прорязали шиите им отзад, извадили и
отрязали езиците им; след това разсекли с остър камък
коремите им, извадили оттам вътрешностите и отсекли
главите на мъчениците. Така те заминали при своя Господ Христос.
А Тиридат, който бил като обезумял, едва на шестия ден
след смъртта на тези девици дошъл на себе си и се отправил
на лов. По чудесния и дивен Божествен промисъл по време на
това пътуване го поразило такова жестоко наказание, че в
състояние на беснуване той загубил не само ума си, но даже и
човешкото си подобие, като по външния си вид заприличал на

див глиган, както някога Вавилонския цар Навуходоносор. И
не само царят, но и всички военачалници, войници и изобщо
всички, които одобрявали мъченията на светите девици,
станали бесновати и бягали по поля и дъбрави, разкъсвайки
дрехите върху себе си и хапейки собствените си тела. Така
Божественият гняв не се забавил да ги накаже за невинната
кръв и отникъде нямало помощ: защото, кой може да устои
пред Божия гняв?
Но милосърдният Бог, Който “не се гневи докрай, нито се
вечно сърди”, често наказва хората за тяхна собствено полза,
за да изправи човешкото сърце към по-добро. И Господ по
Своето милосърдие ги помилвал по следния начин: един
страшен мъж се явил насън в голяма слава на царската сестра
Кусародукта и казал:
- Тиридат няма да оздравее, ако Григорий не бъде изваден от
рова.
Като се събудила, Кусародукта разказала видението на
своите приближени и този сън се сторил странен на всички,
защото, кой би могъл да очаква Григорий, хвърлен в блатото,
пълно с всякакви гадини, да остане жив след четиринадесет
години, прекарани там. Все пак отишли до рова и високо
извикали:
- Григорий, жив ли си?
А светият отговорил:
- С благодатта на моя Бог, жив съм.
И той, бледен, обраснал с косми и нокти, отслабнал и
почернял от блатната тиня и от крайните лишения, бил
изваден от рова. Измили светеца, облекли го в нови дрехи и
като го подкрепили с храна, го завели при царя, имащ вид на
глиган. Всички излезли при свети Григорий с голяма почит,

кланяли му се, падали в нозете му и го молели да помоли своя
Бог за изцерението на царя, на военачалниците и на цялата
войска. Блаженият Григорий първо разпитал за телата на
убитите свети девици, тъй като те лежали непогребани в
течение на десет дни.
Той събрал разхвърляните им тела и като оплакал
нечовешката жестокост на нечестивите мъчители, ги погребал
по достоен начин. След това започнал да поучава мъчителите
да се отвърнат от идолите и да повярват в Единия Бог и в
Неговия Син Иисус Христос, като се надяват на Неговата
милост и благодат. За да ги преведе от тъмнината на
идолопоклонството към светлината на благочестието, свети
Григорий им известил, че Господ Бог го съхранил жив в рова,
където често го посещавал ангел Божий; така светецът ги
наставил в Христовата вяра, подбуждайки ги към покаяние.
Като видял смирението им, светецът им наредил да построят
голяма църква, което те и изпълнили за кратко време. Свети
Григорий с голяма чест внесъл телата на блажените мъченици
в тази църква, поставил в нея свети кръст и заповядал на
народа да се събере там и да се моли. След това довел цар
Тиридат до телата на погубените от него свети девици, за да
проси техните молитви пред Господа Иисуса Христа. И веднага
щом царят изпълнил това, човешкият му образ бил възвърнат,
а лукавите духове били прогонени от бесноватите
военачалници и войници. Скоро цяла Армения се обърнала
към Христа, народът разрушил идолските капища и вместо тях
съграждал църкви на Бога. А царят открито пред всички
изповядал греховете си и жестокостта си, възвестявайки
Божието наказание и Божията благодат, явени върху него.
След това той станал ръководител и начало на всяко добро
дело. Той изпратил свети Григорий в Кесария Кападокийска
при архиепископ Леонтий, за да го ръкоположи за епископ.

Свещеномъченик Григорий. Мозайка от
Памакаристос. Константинопол. Начало на
XIV в.

Като се върнал от Кесария след ръкополагането, свети
Григорий довел със себе си много презвитери, които счел за
най-достойни. Той кръстил царя, военачалниците, цялата
войска и целия останал народ, започвайки от царедворците и
завършвайки с последния селянин. По такъв начин свети
Григорий довел безбройно множество народ към изповядване
на истинския Бог, като съграждал Божии храмове и принасял
в тях безкръвна жертва.
Като обикалял от град на град, той ръкополагал свещеници,
устройвал училища и назначавал учители в тях, с една дума,
правел всичко, което било за полза на Църквата и което било
необходимо за служението на Бога; а царят подарил на
църквите богати имоти. Свети Григорий обърнал към Христа
не само арменците, но и жители на други страни като перси,
асирийци и мидяни. Той построил множество манастири, в
които с успех процъфтявало делото на евангелската проповед.

След като благоустроил всичко така, свети Григорий се
оттеглил в пустинята, където, угаждайки на Бога, завършил
земния си живот. А цар Тиридат живял в такива подвизи на
добродетелта и въздържанието, че бил равен в това на
монасите. Вместо свети Григорий в Армения бил взет сина му
Аростан, мъж, отличаващ се с висока добродетелност; той от
младостта си водел монашески живот и бил ръкоположен за
свещеник в Кападокия за устройване на Божиите църкви в
Армения. Царят го изпратил на Вселенския събор в Никея,
свикан за изобличаване на арианската ерес, където той
присъствал в числото на триста и осемнадесетте свети отци.
Така Армения повярвала в Христа и служела на Бога в
течение на дълго време, процъфтявайки във всички
добродетели и в смирение в Христа Иисуса, нашия Господ, и
възхвалявайки Бога, на Когото подобава слава сега и винаги, и
във вечни векове. Амин.

Тропарь священномученика Григория
глас 4
И нравом причастник,/ и престолом наместник апостолом
быв,/ деяние обрел еси, богодухновенне,/ в видения восход;/
сего ради слово истины исправляя,/ и веры ради пострадал еси
даже до крове,/ священномучениче Григорие,/ моли Христа
Бога// спастися душам нашим.

Кондак священномученика Григория
глас 2
Благославнаго и священноначальника вси,/ яко страдальца
истины,/ днесь верни в песнех и песнопениих восхвалим,/

бодраго пастыря и учителя Григория,/ всемирнаго светильника
и поборника,// Христу бо молится, еже спастися нам.
(Благославния и свещеноначалника като страдалец за
истината днес, верни, в песни и песнопения да възхвалим -бодрия пастир и учител Григорий, всемирния светилник и
поборник: той се моли на Христа да се спасим.)

В памет на свети Михаил, митрополит
Киевски и на цяла Русия, чудотворец (992
г.)

Свети Михаил бил първият
Киевски и Всеруски
митрополит и управлявал
Руската Църква в дните на
светия равноапостолен княз
Владимир.

Като завоювал гръцкия град Корсун, княз Владимир приел
там свето Кръщение и встъпил в брак с царската дъщеря Ана,
родна сестра на византийските императори. Но като имал
твърдо намерение да просвети цялата си велика страна със
светлината на Христовата вяра, равноапостолният княз след
това изпратил от Корсун пратеници до императорите и
патриарха в Цариград с молба да му изпратят църковни

пастири за кръщение на Руската земя, омрачена от тъмнината
на идолослужението и за управление на Руската църква.
Константинополският патриарх свети Николай Христоверг
заедно със събора на епископите избрал и поставил за
митрополит на Русия Михаил, който бил премъдър по разум и
поучлив и свят по житие. Не са единни дори за произхода на
светителя: едни го наричат сириец, а други - българин. Като
получил напътствено наставление от патриарха, свети Михаил
се отправил към княз Владимир заедно с духовенство,
определено да му помага в управлението - шест епископа и
многобройни презвитери и клирици. Князът посрещнал
светителя с голяма радост и тържество и скоро след това
заедно с него и със съпругата си - царската дъщеря, побързал
към престолния град Киев. Шествието на новопокръстения
княз и новопоставения митрополит до майката на руските
градове било като че свещен поход за изкореняване на
езическото многобожие и идолослужение в родината на княз
Владимир. Те носели със себе си свети мощи, кръстове, икони
и свещени църковни съсъди. Съпровождало ги кръстоносно
воинство - пастирите на църквата - пристигналите от Гърция и
от завоювания Корсун.
Цялото кратко време, през което Михаил управлявал
Руската църква, протекло в апостолски трудове: в проповед на
Евангелието на езичниците, в тяхното кръщаване и в
утвърждаването на новопросветените във вярата. По думите на
църковното песнопение свети Михаил “донесе от Царстващия
град Христовото Евангелие и го дарува на обхванатата от
нищетата на неверието Руска земя”.
Първото дело на светителя на мястото на архипастирското
му служение било кръщението на семейството на княза - на
неговите синове; след него последвало кръщението на
членовете на дружината му - болярите.

Руската църква облажава светителя Михаил като
покръстител на престолния Киев и възпява: “И до днес град
Киев блести с ризата на кръщението, облечен от тебе,
светителю”. Това важно дело било извършено с голям труд, но
и с голям успех. Светият митрополит, епископите и
многобройните презвитери наставлявали омрачения народ на
Христовата вяра, подготвяйки го за приемане на свето
Кръщение, разрушавайки езическите му суеверия, “посичайки
с меча на евангелското учение идолската статуя”. В това
време княз Владимир съдействал с властта си на тяхната
проповед: той заповядал на слугите си да разрушат идолите и
да ги поругаят, а на народа заповядал, всички - мало и голямо,
мъже и жени, знатни и обикновени, роби и свободни, да отидат
на реката в точно определен ден и да се кръстят. И жителите
на Киев се събрали на брега на река Днепър за кръщение,
което извършил свети Михаил с многобройно духовенство в
присъствието на княза, неговото семейство и болярите.
С кръщението на Киев било положено здраво начало за
просвещаването на Русия със светлината на евангелската
истина: вярата Христова, която изповядвали князът и
болярите, станала вяра и на руската столица. Но сега трябвало
да стане вяра на цялата руска земя от край до край, на цялата
земя, върху която се простирала властта на Владимир, и за
църковното управление, на която бил поставен свети Михаил.
Самият светител трябвало да събере стадото на словесните
овце, за да бъде техен пастир и учител. И затова ревностният
архипастир при съдействието на равноапостолния княз се
стремил да насажда вярата Христова по градовете на руската
земя. Църквата почита свети Михаил като свидетел на
истината и проповедник на Христовото Евангелие, изтребил
“тръните на многобожието и посял плодородно семе в руската
земя”. След Киев главните градове на Русия по това време
били: Велики Новгород, столица на северните владения на

княз Владимир, и Велики Ростов, главният град на Залеската
земя. Свети Михаил извършил пътувания до тези два града, за
да обърне езичниците към Христовата вяра. През 990 година,
съпроводен от епископи и от княжеските военачалници
Добриня и Анастас Корсунянин, светителят посетил Новгород;
там разрушил идолите, кръстил мнозина, построил няколко
църкви и поставил в тях презвитери. На следващата година
свети Михаил предприел подобно пътуване с проповед на
Евангелието в Ростов. Този път успехът на проповедта му бил
по-голям: той кръстил безброй хора, издигнал много църкви,
поставил в тях презвитери и дякони, установил чина на
църковното богослужение и управление.
Свети митрополит Михаил починал през 992 г. Свети
Владимир безутешно скърбял и плачел, тъй като в лицето на
починалия светител се лишил не само от добър и ревностен
пастир, но и от свой мъдър съветник в делата на държавното
управление.
Още след кръщението на Киев свети Михаил благословил
княз Михаил да създаде Десятъчния храм в чест на Пресвета
Богородица. Светителят не доживял до завършването на
строежа му, но този храм приел тленните му останки и
послужил за място на неговото погребение.
Намерени нетленни през ХII век, мощите на свети Михаил
били пренесени в Киево-Печерската лавра, в пещерата на
свети Антоний, а оттам през 1730 г. са изнесени във Великата
Успенска църква на лаврата, където почиват и досега.

Тропарь святителя Михаила, митрополита Киевского
глас 4
Днесь пророчествие во апостолех Первозваннаго исполнися:/

се бо на сих горах возсия благодать и вера умножися. / И иже
неверием обветшавший/ Божественною купелию отродишася/
и быша людие обновления,/ царское священие, язык свят,
Христово стадо,/ емуже ты первый пастырь явился еси,/ яко
первее Крещением послуживый. / И ныне, предстоя Владыце
Христу Богу,/ моли всем сыном русским спастися:/ имаши бо
дерзновение яко иерарх Божий и священнослужитель.

Тропарь святителя Михаила
глас 4
Днесь пророчествие во апостолех Первозваннаго исполнися,/
се бо на сих горах возсия благодать и вера умножися. / И иже
неверием обветшавшии/ божественною купелию отродишася/ и
быша людие обновления, цаpское священие,/ язык свят,
Христово стадо,/ емуже ты первый пастырь явился еси,/ яко
первeе Крещением послуживый. / И ныне, предстоя Владыце
Христу Богу,/ моли всем сыновом русским спастися,// имаши
бо дерзновение, яко иерарх Божий и священнослужитель.

Кондак святителя Михаила, митрополита Киевского
глас 2
Моисей вторый России явился еси, отче,/ пренесый
мысленный виноград от египетскаго идолослужения/ в землю
пророчествием предувиденуhttp://buditeli.info/ Будет, рече,
утверждение веры на земли,/ и на версех гор Киевских
превознесется паче Ливана/ плод питающ мира всего. / От
негоже вкусивше,/ ублажаем тя, Михаиле, Божий иерарше.

Кондак святителя Михаила

глас 2
Моисей вторый России явился еси, отче,/ пренесый
мысленный виноград/ от египетскаго идолослужения в землю,
пророчествием предувидену:/ будет, рече, утверждение веры
на земли,/ и на версех гор Киевских превознесется паче
ливана/ Плод, питаяй мира всего,/ от Негоже вкусивше,//
ублажаем тя, Михаиле, Божий иерарше.

Молитва Михаилу, первому митрополиту Киевскому
Святый великий и преславный архипастырю и отче нaш
Михаиле, страны Русския первопрестольниче и просветителю,
всех же племен христианских благонадежный пред Богом
ходатаю, тебе припадающе молимся: помози нам быти твоея к
Богу любве подражателем, ею же в земнем животе твоем
преисполнен был еси. Просвети умы и сердца наша светом
Божественнаго учения. Научи нас тебе последовати верно и
заповеди Господни усердно творити, да явимся чада твоя не
именем токмо, но и всем житием, тако познаемся. Молися,
равноапостольно иерарше, о Церкви русской, о граде твоем и
обители, в ней же нетленно мощи твоя святыя почивают, и о
всем Отечестве нашем, призри милостивно на вся верныя твоя
чтители, помощи твоея ищущия: буди всем в болезнех
целитель, в скорбех и печалех утешитель, в бедах и нуждах
помощник, в час же смертный заступник и покровитель, да
твоею помощию сподобимся и мы грешнии спасение получити
и Царствие Христово наследовати. Ей, святителю Христов, аще
восхощеши можеши помощи нам, да на помощь твою
уповаюше, прославим Дивнаго во святых Своих Бога Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Житие преподобного отца нашего

Григория, игумена обители на Пельшме
реке, Вологодского чудотворца (1442)

Покров от светите
мощи на св.
преподобни
Григорий
Пелшемски. Шевица
от Русия. XVI в.

Преподобный Григорий происходил из города Галича

6161

от

благородных и благочестивых Галичских дворян Лопотовых, и
тщательно был воспитан в научении книжном. Познав суету
настоящего мира, он отверг ее и покинул родительский дом.
Ища удобного места для богомыслия, он пришел в
Желтоводский монастырь к преподобному игумену
Макарию6162, принял от него пострижение и в его монастыре
поучался подвигам иноческой жизни, преуспевая особенно в
постничестве. За его строгую добродетельную жизнь
блаженный Макарий сподобил его принять на себя сан
священства. Затем преподобный Григорий был назначен

игуменом Богородицерождественского, что близ Галчиского
озера, монастыря и, таким образом, умножились его труды и
заботы. Слух о добродетельной жизни преподобного скоро
6163
проник в палаты княжеские. Князь Галицкий Юрий
умолил
преподобного крестить у него двух сыновей, а великий
Московский князь Василий Дмитриевич6164 желал сделать
преподобного архимандритом в городе Ростове. Избегая
человеческой славы, преподобный оставил игуменство в
Богородицерождественском монастыре и удалился в места
никому не известные и непроходимые. Услыхав о преподобном
Дионисии Глушицком6165, он пришел в монастырь последнего и
десять лет прожил у него в послушании. Затем преподобный
Григорий удалился в пустыню на восток от Глушицкого
монастыря, где и стал жить в непрестанных трудах и
богоугождении. Когда стала собираться к нему сюда братия,
он устроил церковь во имя «честного собора Пресвятой
Богородицы», обнес монастырь оградой и пребывал в стенах
монастыря в непрерывных трудах и неослабных всенощных
молитвословиях. Он особенно отличался способностью
примирять враждующих и гневающихся. Когда князь Василий
Васильевич6166 был изгнан из Москвы и великокняжеский
престол насильственно занял князь Юрий, преподобный
Григорий пришел в Москву и смелыми и мудрыми речами
увещевал князя Юрия не владеть чужим наследственным
столом и возвратиться в свое отчество – Галич. Там по
ходатайству преподобного, между князьями Юрием и
Василием был восстановлен мир, и они оба заняли
принадлежавшие каждому княжеские столы. В то время в
Вологду с большим войском пришел князь Димитрий6167, и
причинил много бедствий горожанам. Святой Григорий,
ревнуя о благополучии христианских жителей города, явился к
князю Димитрию и обличал его во всех тех напастях, которые
он причинял христианам. не терпя обличений преподобного,
князь приказал сбросить его с моста в реку. Сию обиду

преподобный перенес с радостью, благодаря Бога.
После многих лет
богоугодной жизни,
предчувствуя приближение
своей смерти, преподобный
призвал к себе братию
монастыря, дал ей наставление
и поставил ей вместо себя
игумена. После сего
преподобный изнемог. Когда
приблизилась его кончина он
дал братии последнее
завещание, говоря:

– Когда душа моя разлучится с телом, не удостаивайте меня
никаких почестей, а просто, взявши за ноги мое тело, стащите
его в болото.
Говоря сие, он лег на свой одр, осенил себя крестным
6168
знамением, и предал свою святую душу
в руки Христа Бога,
Которого он возлюбил от юности и Которому со всем усердием,
правдою и святостью жизни благоугождал в жизни.
Ныне же преподобный Григорий в сонме святых и
преподобных, предстоя престолу Божию, молит Его благость о
нас грешных, верующих во Отца, Сына и Святого Духа,
Единого в Троице Бога прославляемого и поклонением
почитаемого ныне и присно и во веки веков. Аминь.

6161 Уездный город Костромской губернии.
6162 Макариевский Желтоводский монастырь около озера

Желтые воды, на левом берегу Волги, Нижегородской
губернии, основан преподобным Макарием, скончавшимся 25
июля 1444 г.
6163 Юрий Дмитриевич Галицкий, сын Димитрия Донского.
6164 Брат Юрия, сын Димитрия Донского, умер в 1425 г.
6165 Прп. Дионисий Глушицкий, основатель монастыря его
имени, в Вологодской губернии, скончался 1 июня 1437 г.
6166 Василий Васильевич Темный, сын Василия
Дмитриевича, княжил с 1425 года по 1462 год, в 1 раз был
изгнан из Москвы своим дядею, Галицким князем Юрием
Дмитриевичем.
6167 Димитрий Шемяка, сын Юрия Дмитриевича.
6168 Преподобный Григорий скончался 30 сентября 1441 г.

Тропарь преподобного Григория Пельшемского,
Вологодского чудотворца
глас 8
Любовию Христовою, богомудре, просветився, /
добродетельми облистал еси: / и всякое наслаждение плотское
возненавидев, / и в пустыню вселився, в нейже вельми
подвизался еси в жизни сей временней / в пениих и во
бдениих, и в пощениих. / Сего ради и Христос даром чудес
обогати тя: / но поминай нас чтущих пресветлую память твою,
преподобне отче Григорие, / и моли Христа Бога, спастися
душам нашим.

Кондак преподобного Григория Пельшемского, Вологодского
чудотворца

глас 8
Христовою любовию уязвився преподобне,/ и Тому
невозвратным желанием последовал еси,/ всякое наслаждение
плотское возненавидев,/и в пустыню вселився, в ней вельми
подвизался еси:/ тем и Христос даром чудес обогати тя.
Поминай нас чтущих пресветлую память твою, да зовем ти:/
радуйся, преподобне Григорие, отче наш.

Величание преподобного Григория Пельшемского,
Вологодского чудотворца
Ублажаем тя, преподобне отче Григорие, и чтим святую
память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

Молитва преподобному Григорию Пельшемскому,
Вологодскому
О, священная главо, преподобне отче, преблаженне авво
Григорие! Не забуди чад твоих, ихже богоугодными труды и
молитвенными подвиги духовно породил еси; поминай нас во
святых твоих благоприятных молитвах и назидай
предстательством твоим стадо твое, еже сам упасл еси; моли
за ны, отче священный, дети твоя духовныя, яко имеяй
дерзновение к Небесному Царю; не премолчи за ны ко Христу,
и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай
недостойных нас пред Престолом Вседержителя, тебе бо
дадеся благодать молитися за ны. Аще бо телом преставился
еси от нас, но и по смерти жив во Христе пребываеши, не
отступи от нас духом, сохраняй нас от стрел вражиих от
прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш
добрый. Се бо, ракою мощей твоих пребывая с нами, святою
твоею душею с Небесными Силами у Престола
Вседержителева предстоиши и тамо достойно славиши

Господа. Темже, припадающе со умилением, молимся тебе о
спасении душ наших; испроси нам время на покаяние и
невозбранно прейти от земли на Небо чрез мытарства горьких
бесов, да твоим предстательством от вечныя муки
избавльшеся, Небесное Царствие наследовати сподобимся со
всеми праведными, от века угодившими Христу Господу
нашему; Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение,
ныне и в бесконечныя веки веков. Аминь.

† ВИЖТЕ ОЩЕ
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