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Житие и страдание на
светия мъченик Конон
Исаврийски

Светият апостол на езичниците Павел, по време на едно от
своите благовестнически пътешествия, просветил жителите на
град Исаврия със светлината на истинната вяра в нашия
Господ Иисус Христос. По това време в селището Витания,
намиращо се на 18 стадия от град Исаврия, живеел един човек
на име Нестор с жена си Нада. Родил им се син Конон.
Когато момчето пораснало, родителите намислили да го
оженят и го сгодили за красивата девица Анна. Но преди това
на Конон във вид на светъл мъж се явил свети архистратиг
Михаил. След като поучил Конон в истинната вяра,
архистратигът го завел на реката, кръстил го в името на
Пресвета Троица, причастил го с Божествените Тайни, а след

това го осенил с кръстното знамение и станал невидим.
Оттогава момчето се изпълнило със Светия Дух, а архистратиг
Михаил винаги невидимо пребивавал с него. В деня на
сватбата женихът и невестата при общо веселие били отведени
в брачния чертог. Тук Конон покрил с един съд запалената
свещ и попитал девицата:
- Кое е по-добро, тъмнината или светлината?
Девицата отговорила:
- Светлината, разбира се, е по-добра от тъмнината.
Тогава Конон отворил своите изпълнени с Божествена
благодат уста и започнал да убеждава невестата да запази
своето девство и чистота на живота и да повярва в Христа,
Истинния Бог.
- И това е - казвал той - непомръкващата светлина, а
плътският живот и езическата нечестива вяра е тъмнина.
Девицата имала добро сърце, семената на словото Божие
паднали на добра почва и невестата скоро се съгласила със
своя жених във всичко. Тя повярвала в Христа и дала обет
завинаги да запази своето девство. Така тази свята двойка
живяла в девствена чистота, като брат и сестра, или, по-точно
казано, като два ангела Божии, подобно на серафимите,
горейки от любов към Бога и угаждайки на Него Единия. След
не много време на блажения Конон се удало да убеди и своите
родители да оставят идолопоклонството и да се обърнат към
Христа. Конон кръстил своите баща, майка и невеста и всички
те, наставлявани и поучавани от него, угаждали на Бога.
Бащата на Конон, блаженият Нестор, се удостоил и с
мъченически венец, бивайки умъртвен от идолопоклонниците
за изобличаване на техните заблуждения. След не много време
и майката на светеца, блажената Нада, отишла с мир при

Господа, а след нея и светата дева Анна, обручницата на
Конон, се преселила в нетленния чертог на небесния жених
Христа. Всички тях Конон с чест погребал на едно място.
Останал сам, Конон продължавал да живее за Бога,
упражнявайки се в Богомислие, умъртвявайки тялото си с
пост, трудове и всенощни молитви. За своите подвизи той се
удостоил с благодатта на Светия Дух, която, като някакво
съкровище дълго се таяла в него и се открила едва в дните на
старостта му. Това станало така.
В тази страна, на пустинно място, в непроходимите планини
имало пещера, страшна и тъмна. В пещерата имало идолско
капище, където стоял грамаден каменен идол на нечестивия
бог Аполон, когото особено почитали в исаврийската страна.
Исавряните имали обичай всяка година да се събират там в
деня на Аполон за жертвоприношение и за честване на
богомерзкия празник. Когато дошъл денят на този празник и
всички жители на града се приготвили да отидат в капището,
намиращо се в пещерата, Конон, подбуден от Божия Дух,
дошъл в града. Като видял множество въоръжен народ, на коне
и пеша, като приготвили се за сражение, той с висок глас
извикал към тях:
- Мъже исаврийски, почакайте малко, искам да ви кажа
нещо. Защо сте въоръжени? Нима неприятелски войски са
нападнали страната ви и ви призовават за битка?
Народът отговорил на Конон:
- Не, но отиваме да принесем жертва на бог Аполон и да
почетем празника му.
Конон отново ги попитал:
- Искам да узная от вас кой е този Аполон и каква е неговата
власт?

Хората отговорили:
- Той е наш промислител, дарява ни всички блага; той е
укрепявал и нашите бащи, от които и ние сме възприели
обичая да го празнуваме.
Тогава светецът, надсмивайки им се, им задал такъв въпрос:
- Чули ли сте някога глас или някакво слово от своя бог?
Те отговорили:
- Не! Но нашите бащи са ни заповядали да вярваме в него.
На това Конон им отговорил:
- Вашите бащи, като безсловесни животни, сами са се
намирали в прелест, не познавайки Истинния Бог; защото, ако
те Го познаваха, не биха отдавали почит на един глух, ням и
скверен идол. Дайте ми власт над вашите богове и аз ще ви
покажа кого почитате и кой е вашият бог. Ако го намажа с
боя, той ще може ли да се измие? Ако го разбия с железен чук,
ще може ли отново да стане цял? Ако му дам да яде, ще
протегне ли ръка, за да вземе храната и да започне да яде?!
Докога ще безумствате? Послушайте ме, защото и аз съм от
вашия град, но съм чужд на вашите дела; оставете
идолопоклонството и аз ще ви науча как трябва да почитате
Истинния Бог и да се покланяте на Седящия във висините. Той
е Бог невидим, но всевиждащ, Творец на небето и земята, и
морето, и на всичко, което е в тях, Цар крепък и всемогъщ,
спасяващ Своите раби и погубващ Своите врагове, тези, които
се покланят на идоли и принасят жертва на бесовете. Този Бог
не иска кървави жертвоприношения, но иска идващите при
Него да Го познават без злоба и лукавство и да вярват, че Той
е Истинният Бог, Отец на Своя Единороден Син, нашия Господ
Иисус Христос, неразделящ се от Отца, Който чрез Него е
сътворил вековете; с Тях царства и вечният Свети Дух,

изхождащ от Отца. Тези три лица по същество са Един Бог,
изгарящ с огън ненавиждащите Го идолослужители, но
обичащ обичащите Го; Неговото милосърдие няма предел,
защото Той е милостив към всички, възлагащи надеждата си
на Него и с вяра призоваващи името Му.
Народът се развълнувал от думите на светеца и сред него се
вдигнал голям шум: едни се нахвърлили върху светеца да го
убият, други ги удържали и не им давали да вдигнат ръце
върху него, защото искали да чуят още нещо от него. Когато
народното вълнение поутихнало, някои от народа попитали
светеца:
- С какво можеш да ни убедиш, че има Бог, по-велик от
нашия бог Аполон, който ние почитаме повече от всички други
богове; покажи ни някакво знамение от твоя Бог, за да
повярваме и ние в Него.
Конон, като чул, че искат знамение, възложил своето
упование на Бога и казал на народа:
- Ето, много от вас са на коне и немалко хора са дошли пеша,
млади и силни юноши. Да тръгнем всички към пещерата на
Аполон, на мястото на вашето събрание, вие напред, а аз, като
старец, ще ви следвам, и ще си дадем един на друг дума, че
който от нас стигне по-рано, неговият Бог е велик и истинен, и
на Него подобава да се вярва. Ако едни от вас на коне, а други,
силни и млади, пеша ме изпреварите, мене, стария и слабия по
тяло, и стигнете до Аполоновото капище преди мен, то вашият
бог е истинен Бог. А ако аз, старецът, пеша стигна там побързо от вас, то моят Бог е по-велик от вашия бог и вие трябва
да повярвате в Него.
Всички одобрили думите му и се съгласили на предложеното
от него условие, говорейки помежду си:

- Този старец за четири дни не може да дойде до тук: пътят е
дълъг и неудобен, тъй като минава през високи планини и
дълбоки долини, покрити с гъст храсталак.
След това всички побързали към пещерата - едни надявайки
се на своите коне, други - на своите нозе, а Конон тръгнал след
тях, придвижвайки се с труд. По пътя той горещо се помолил
на Бога и веднага пред него застанал свети архистратиг
Михаил, взел го и за един миг го пренесъл на мястото, към
което всички се били устремили. А хората, бързащи на коне и
пеша, архангелът с невидима сила довел до смущение и те
блуждаели по планини и дебри и хората и конете падали от
планинските височини и се пребивали, и цял ден и цяла нощ
не могли да се доберат до Аполоновата пещера и даже не били
уверени по този път ли вървят. На сутринта неочаквано за тях
насреща им излязъл свети Конон. Като го видял, народът
изпаднал в голямо изумление. Светецът, усмихвайки се,
попитал:
- Защо не можахте да дойдете по-бързо? Аз дълго ви чаках и
реших да тръгна насреща ви.
Хората, силно измъчени, разказали на светеца всичко, което
се случило с тях, и го умолявали да им покаже пътя към
Аполоновото капище. Тогава свети Конон тръгнал пред тях и
след като ги довел до пещерата, им казал:
- Ето, аз изпълних своето условие и дойдох тук преди вас.
Сега вие трябва да признаете, че моят Бог е велик и да
повярвате в Него, а вашия бог предайте в моите ръце и аз ще
му въздам за това, че досега ви е прелъстявал.
Но те крещели на светеца:
- Не, не хвърляй вината върху нашия бог и не му отмъщавай:
ние сами сме виновни, че се забавихме да дойдем: загубихме

се по пътя и затова не можахме да изпълним условието.
Такъв отговор силно разгневил светеца и той им казал:
- Ако вие и сега не повярвате в моя Бог и продължавате да
вярвате на своя идол, то ще изпълните ли това, което той сам
ви възвести?
Всички те отговорили:
- Ако ние наистина чуем гласа на нашия бог, то незабавно
ще изпълним словото му, защото без съмнение вярваме в него.
И отново сключили уговорка със светеца и дали дума, потвърда от първата, че ще повярват на всичко, което им каже
техният бог. Тогава светецът, застанал пред пещерата, където
се намирало капището на Аполон, с висок глас извикал към
идола:
- Идоле! На тебе говоря: така заповядва моят Господ Иисус
Христос, излез от капището и ела тук при мен.
И в този миг бездушният истукан се заклатил като жив,
паднал от мястото си и търкаляйки се по земята, стигнал до
светеца, и като станал от земята, се изправил пред него.
Цялото множество народ изпаднало в силен ужас и с викове се
втурнало да бяга. Конон им махал с ръка, уговарял ги да не се
боят и едва успял да ги спре. Като ги успокоил, той отново се
обърнал към идола и всички започнали внимателно да гледат
какво още ще се случи. А светецът попитал идола:
- Кажи ни, бездушни истукане, кой е Истинният Бог, ти ли,
или проповядваният от мен мой Господ Иисус Христос?
В този миг каменният идол с трепет издигнал ръцете си към
небето и гръмко, с човешки глас произнесъл:
- Един е Истинният Бог, проповядваният от тебе Христос.

Като казал това, идолът паднал и се счупил. Като видял това
чудо, целият народ възкликнал:
- Един е Истинният Бог, Богът на Конон: Той победи.
И много хора повярвали в Христа и като разбили идолите,
приели свето Кръщение. А други, ожесточени, останали в
предишното неверие и силно скърбели за гибелта на
Аполоновия идол. Но впоследствие, виждайки многото
различни чудеса, извършвани от свети Конон, повярвали в
Христа и останалите езичници на тази земя.
В същата Исаврийска страна, в друга пещера, намираща се
също на пустинно място, обитавал страшен бяс. Той, като воин
или разбойник, нападал минаващите хора и животни и ги
умъртвявал. Исавряните му принасяли множество жертви,
умолявайки го да не им причинява вреда и да не ги умъртвява,
но молбите не им донасяли никаква полза, а служели за още
по-голяма погибел. Тогава се събрали много хора, вярващи и
езичници, и всички те тръгнали към Конон и усърдно го
молели да прогони беса от тяхната страна. Вярващите го
молели, без ни най-малко да се съмняват в Христовата сила,
съдействаща на Конон; а езичниците коварно го изкушавали,
защото мислели, че той не може да изгони свирепия бяс, а
напротив, бесът ще го умъртви. Благоволявайки към молбите
на исавряните, Конон се отправил нататък, придружаван от
множество народ. Той се приближил до самата пещера, където
обитавал бесът, а народът с трепет стоял надалече. Обръщайки
се с лице към пещерата, светият в името Христово заповядал
на нечистия дух да излезе от нея, пред погледа на целия
народ. Бесът отвътре извикал към светия, молейки го да му
разреши да излезе невидимо, за да не виждат хората мерзкия
образ. Но той заплашително му заповядал да се яви пред
всички. Тогава бесът пред очите на целия народ излязъл от
пещерата във вид на страшна, тресяща се жена. Светецът,

забранявайки на беса да причинява вреда на когото и да е, го
отпратил в геената. В миг бесът станал невидим, а целият
народ възкликнал:
- Велик е Богът на Конон!
Множество езичници повярвали в Христа. А свети Конон,
след като добре поучил народа във вярата в Истинния Бог, се
върнал в града. Народът го придружавал с радостно пение;
светецът сам започвал пението, а народът пригласял,
прославяйки Христа, Истинния Бог. Като се върнал, свети
Конон се поселил в своето село, в дома на баща си, вършейки
чудеса, изцелявайки от всякакви болести идващите при него с
вяра и изгонвайки бесове, над които му била дадена власт от
Бога.
Един от най-знатните жители на Исаврия бил ограбен от
крадци, които отнесли със себе си много злато. Мнозина били
оклеветени за тази кражба и предадени на мъчения:
невинните държали в окови и в тъмница, но златото не се
намирало. Тогава при свети Конон дошъл този, чието злато
било откраднато, и роднините на невинно оклеветените и
измъчвани в тъмница, и падайки пред нозете на светеца, го
умолявали да се помоли Бог да помогне да се намери
откраднатото злато. Светецът, съжалявайки за оклеветените и
невинно страдащи, се съгласил да изпълни молбата на
гражданите. Той се отправил към града. Тук, застанал на
площада, той вдигнал ръцете си към небето и усърдно се
молел на Бога дотогава, докато Бог не му открил къде е скрито
откраднатото злато. Свети Конон взел мнозина от народа и
тръгнал с тях извън града и преминавайки доста дълго
разстояние в пустинята, се приближил до един камък. Под
камъка се оказало скритото от крадците злато; свети Конон
заповядал на дошлите с него да вземат златото и да го отнесат
в града. Целият исаврийски народ силно се удивлявал и

прославял Бога. Когато този, чието злато било откраднато,
поискал да узнае кои са били крадците и попитал за това свети
Конон, светецът му отговорил:
- Вземи си златото и бъди доволен с това, че то ти е върнато
без загуба, а измъчващите се в затвора освободи.
Той така и постъпил. Вестта за това чудо се разнесла из
цялата страна, мнозина се обърнали към Бога и от ден на ден
Христовата Църква растяла и се умножавала.
След известно време свети Конон, пребивавайки в своя дом в
безмълвие, видял множество бесове, опълчили се срещу него.
Всички бесове, живели на острова и изгонени от хората и от
идолските капища, се въоръжили против светеца. Като видял
бесовете, светецът ги вързал в името Иисусово, така че те не
можели да помръднат. Тогава бесовете започнали да молят
Конон да не ги отпраща в бездната, но да им заповяда да
направят това, което му е угодно. Светецът, като им забранил
да причиняват вреда на хората, ги изпратил на различни
работи: на едни казал да прекопават градината и да
изкореняват плевелите, тръните, копривата, на други да орат
нивите и да ги засяват, на трети да пазят плодовете, на
четвърти да пасат стадата и да ги пазят от зверовете, на пети
да цепят дърва и да носят вода и да вършат всякаква домашна
работа. Бесовете служели на блажения Конон като роби и
пленници дотогава, докато му било угодно, изпълнявайки с
усърдие всяко възложено им дело, защото, свързани от
непобедимата Божия сила, те били покорни на Божия угодник.
Една нощ се случило домът на светеца да бъде нападнат от
разбойници, които се надявали да намерят богата плячка, тъй
като той бил славен по цялата страна.
Като вързали светеца, разбойниците искали чрез изтезания
да го заставят да им посочи мястото, където е скрито златото.

Те вече започнали да го измъчват, когато изведнъж, по Божия
заповед, се явили служещите на светеца бесове, хванали
разбойниците и безмилостно ги били; след това запалили огън
и започнали да обгарят телата им, а светеца освободили от
веригите. Светецът, като се смилил над разбойниците,
запретил на бесовете и те престанали да изтезават
разбойниците, които били едва живи. По молитвите на светеца
те дошли на себе си и блаженият ги отпуснал с мир, като им
дал заповед да оставят злодействието си. Бесовете не само
освободили свети Конон от разбойниците, но по Божия воля
даже пазели честта на името му. Защото, ако някой от
невярващите исавряни дръзвал да хули Конон, такива на часа
били нападани и бити от бесовете, и така името на Конон
станало за всички предмет на почит и страх. Веднъж двама
идолопоклонници си спомнили за Конон и започнали да го
ругаят с хулни думи. Бесовете на часа ги нападнали, били ги и
ги влачили по пътя за косите и хвърлили хулителите в нозете
на светеца. След това всички невярващи имали такъв силен
страх пред Конон, че даже не дръзвали да си помислят нещо
лошо за него. Веднъж някакъв човек се вмъкнал в градината
на Конон с намерение да открадне ябълки. Но невидимите
стражи го хванали, набили го и заедно с магарето и чувала му,
напълнен с плодове, го довели при светеца. Светецът му дал
наставление и като му заповядал повече да не краде, го пуснал
с мир.
Една бедна вдовица по време на жътва дошла на полето,
ходела след жътварите и събирала останалите след тях
класове. В ръцете си държала единствения си малолетен син.
Изведнъж от гората изскочил един вълк, измъкнал детето от
ръцете на майката и го отнесъл в пустинята. Народът се
втурнал да го гони, но не успял да го настигне и да освободи
детето от устата на вълка. Опечалената жена дошла при
светия, плакала и паднала в нозете му, му открила мъката си.

Той веднага дал заповед на своите невидими слуги и те в
същия миг хванали вълка, държащ детето в зъбите си, и
поставили детето пред светеца. Той върнал на майката сина
жив и невредим, а на вълка заповядал да си отиде, откъдето е
дошъл.
Но не всички бесове били свързани от думата на светеца; и
ето, някои от тях започнали да изпращат на жителите на тази
страна различни болести, и най-вече шарка. Светецът, като
разбрал бесовските козни, се помолил на Бога и на часа
получил власт и над тези бесове. Той ги събрал всички и им
запретил, едни прогонил в пустинята, други отпратил в
бездната, а трети вързал и затворил в тридесет залети с олово
глинени гърнета и като ги запечатал с кръстното знамение, ги
заровил в земята под къщата си.
По това време се надигнало гонение срещу християните, а в
Исаврия с царски указ служел един воевода, на име Магдон.
Воеводата най-напред измъчил до смърт свети Онисий в
селището Усорово. След това бил хванат и свети Конон.
Подложили го на много и жестоки мъчения, принуждавайки го
да принесе жертва на идолите. Исавряните, като чули, че
воеводата е предал на мъки свети Конон, се събрали с оръжие
и се отправили към селището Усорово, за да умъртвят
воеводата. Като узнал за намерението им, воеводата заедно
със слугите си се качил на конете и избягал от пределите на
тази страна. Исавряните го гонели, но не могли да го
настигнат. Като намерили свети мъченик Конон вързан,
покрит с рани по тялото и окървавен, те го развързали и
плакали за него. Избърсвайки кръвта му, те мажели с нея
телата си, искайки да получат освещение от кръвта на светеца,
и с умиление целували язвите, получени от него за Христа.
Светият мъченик силно скърбял и страдал в душата си, че не
са му дали да пострада докрай, защото той желаел да умре в
мъки за своя Христос. След това вярващите отвели светеца в

дома на баща му, в село Витания, и положили всички грижи,
за да излекуват раните му. Две години след страданията свети
Конон се преставил в Бога. Жителите на цялата Исаврийска
страна се събрали и плакали за светеца. Погребали го при
блажените му родители и неговата свята невеста, до края на
живота си запазила своето непорочно девство.
След погребението на свети Конон исавряните замислили да
преустроят дома на мъченика в църква. Когато започнали да
копаят земята за основите, намерили тридесет глинени съда, в
които свети Конон бил затворил бесовете. Като не знаели
какво има в тези съдове, но предполагали, че в тях е скрито
злато или сребро, намерилите ги се зарадвали и счупили един
съд. На часа от него излезли бесовете във вид на гъст и
смраден дим и като помрачили въздуха, предизвикали
страшен вихър. Всички хора се ужасили - някои паднали от
страх, а други избягали. Бесовете летели из въздуха и
вдигайки силен шум, се викали един друг по име. Всички в
това селище изпаднали в такъв силен ужас, че след залез
слънце никой не се осмелявал да излиза от дома си, защото
нощем се явявали много бесовски страшилища и плашели
хората и животните, което временно било допуснато от Бога за
наказание на сребролюбивите хора, очакващи да намерят
съкровище в съдовете. По молитвите на свети Конон
бесовските привидения били прогонени. Останалите двадесет
и девет съда, в които били затворени бесовете, били зарити
под църквата на свети Конон. По неговите свети молитви
винаги да пребъдем и ние невредими от бесовете, прославяйки
Отца и Сина и Светия Дух, Единия Бог в Троица във вечни
векове. Амин.

Тропарь мученика Конона Исаврийского
глас 4

Яко девственника предивна и мученика непоколебима,
блаженнаго страдальца, на бесы власть приемшаго, Конона
песньми восхвалим и к нему возопиим: моли Христа Бога, да
спасет души наша.
Кондак, глас 3:
Чистотою яко ангел на земли пожив, отонудуже собеседник
ангелом быти сподобился еси, и родители ко Христову
познанию привел еси, и единаго Бога в Троице исповедав,
пострадал еси до крове мучениче Кононе, моли его
непрестанно о всех нас.
(Живял си в чистота, като ангел на земята и затова си се
сподобил да бъдеш събеседник на ангелите, и родителите си в
познание на Христа си привел. Изповядал Единия Бог в
Троица, си пострадал до кръв, мъчениче Кононе, Него моли
непрестанно за всички нас.)

В памет на светия
мъченик Конон,
наричан градинар

Свети Конон живял при царуването на Декий и бил родом
от Назарет Галилейски. Оттук се преселил в Памфилия, в град
Магдон (или Магидо) и тук на едно място, наричано Кармена,
си устроил градина, от плодовете на която се хранел. Той бил
човек добър, незлобив и простосърдечен. Макар и да не бил
грамотен, живеел богоугоден живот. Когато за него чул
управителят Публий, дошъл в града, за да преследва
християните, веднага изпратил войници да го хванат.
Изпратените дошли при Конон и с насмешка го поздравили с
добри думи. Конон радостно отвърнал на поздрава им и
любезно ги приел. Тогава войниците му казали:
- Вика те управителят Публий.
Светецът отговорил:
- Каква работа може да има той с мен? Нали аз съм
християнин. Нека вика при себе си своите съмишленици.
Войниците вързали Конон и го довели при управителя.
Когато започнали да го принуждават да принесе жертва на
идолите, той, съкрушавайки се дълбоко в сърцето си за
заслепението и заблуждението на невярващите и укорявайки
управителя за нечестието му, останал непоколебим в
изповядването на вярата в Христа. Тогава в нозете му забили
железни гвоздеи и го гонели пред колесницата на управителя
дотогава, докато светецът паднал на колене от изнемогване и с
молитва на уста предал душата си на Господа.

В памет на преподобния Исихий Постник

Великият Божий угодник Исихий от най-ранна възраст бил
поучен и възпитан в добродетелите. Отрекъл се от
пристрастието към всички земни блага, той непрестанно

мислел за вечните блага на горния Сион. Поради това той
оставил родния си град Адрапа и се отдалечил в пустинята
близо до Адрания.
За да се подвизава в уединение, светецът поискал да се
посели на планината, наречена Майонис; но бесовете,
обитаващи тук, предвиждайки изгонването си от светеца и не
желаейки да го допуснат на тази планина, влезли в двама
души, Иоан и Иларион, и като срещнали Божия угодник, го
попитали:
- Къде отиваш?
Като узнали за намерението му, те му казали:
- Нима не знаеш, че това място е твърде опасно? Ти отиваш
на сигурна смърт, защото тук обитават множество хищни
зверове; освен това тук живеят и разбойници, така че тук няма
да преживееш нито един ден.
Светецът, разбирайки духом, че това са думи не на хора, а на
бесове, казал:
- Поради многото си грехове аз отдавна съм достоен за
смърт; затова и ще отида, за да умра или от зверовете, или от
разбойниците.
Като казал това, светият се помолил и като прогонил със
силата на кръста нечистите бесове, продължил пътя си. Като
се изкачил на планината, той си избрал място, построил си
келия и започнал да се подвизава в постнически трудове;
устроил си и градина и като я обработвал и засявал семена, се
хранел от труда на ръцете си.
Веднъж градината на светеца била нападната от множество
птици, които изкълвавали растенията и семената и
унищожавали труда му. Тогава светецът се обърнал с молитва

към Бога и на часа птиците, вкусили от растенията, падали на
земята, и като не можели да летят, лежали с разперени крила;
всички птици, които се докосвали до семената, вече не можели
да се издигнат във въздуха, но се търкаляли като поразени от
отрова; и мястото се напълнило с множество птици, лежащи
на земята.
След известно време светецът се смилил над птиците,
излязъл от келията и им казал:
- Бягайте оттук и повече не изяждайте труда на монаха.
Още щом изрекъл тези думи, птиците полетели нагоре и
оттогава никога не се приближавали към градината му.
Като намерил в една долина извор с вода, преподобният
построил тук неголяма църква на името на свети апостол
Андрей, където пребивавал в богомислие с учениците си.
Веднъж при него довели едно бесновато момиче, чиито
родители, паднали в нозете на светеца, го умолявали да изгони
нечистия дух от дъщеря им. Преподобният, като се помолил на
Бога, на часа изгонил беса от момичето, а на родителите му
казал:
- Така казва Дух Светий: на това място след смъртта ми ще
има манастир на свети жени постници, чиито молитви ще
изгонват оттук всички бесовски пълчища.
Това пророчество се сбъднало в свое време.
Веднъж, излизайки от келията си, преподобният видял един
човек с тежко натоварена кола. Колата теглели волове и един
от тях се спънал, паднал на земята и не можел да стане.
Човекът се опитвал да го вдигне, но не можел; падналият вол
оставал неподвижен като голям камък; изнемогнал от труд,
човекът заплакал.

Като видял това, преподобният се смилил над него,
приближил се към вола, погладил го по шията и казал на
безсловесния като на разбиращ от дума:
- Стани, лениви, и продължи по пътя си, за да не станеш
оръдие на вражеската злоба.
Като казал това, светецът осенил вола с кръстното знамение.
И волът веднага станал и спокойно тръгнал с тежкия товар.
Човекът твърде много се удивил на станалото и като се
поклонил на светеца, му благодарил и с радост продължил
пътя си.
Светецът с всеки изминат ден се устремявал към по-големи
подвизи и се изкачвал към по-съвършени добродетели, така че
се удостоил да бъде събеседник на ангелите. От ангел Божий
той узнал и за представянето ситридесет дни преди смъртта.
Готвейки се за изхода, светецът се изпълвал с велика радост.
Преди смъртта си светецът повикал при себе си живеещите с
него ученици и много ги поучавал. В полунощ внезапно
заблестяла светлина от небето, осияваща не само келията му,
но и цялото място; преподобният с радост казал: “В Твоите
ръце, Господи, предавам духа си” и отишъл в небесните
селения.
Неговото свято и честно тяло било погребано в споменатата
църква в чест на свети апостол Андрей, в каменна рака пред
царските двери.
Впоследствие честните мощи на светеца били пренесени от
Теофилакт, епископ Амасийски, в град Амасия и положени в
лявата страна на олтара, в 792 г., при царуването на
Константин и Ирина. А на това пустинно място, където се
подвизавал преподобният, бил построен женски манастир,
както било предсказано от него.

В памет на преподобни Марк Постник

Този свят подвижник надминал всички монаси със своя
постнически живот. Наред с това се отдал на изучаване на
Божествените Писания и достигнал съвършенство в
добродетелта, както свидетелстват за това написаните от него
поучения, извършил много чудеса. Душевната чистота на
преподобния била толкова голяма, че манастирският
свещеник, както сам с клетва свидетелства, никога не му
преподавал Божествените Тайни със своята ръка, но всеки път,
когато той пристъпвал към свето Причастие, приемал светите
дарове от ангел, който държал лъжичката и сам го
причастявал. Слугата на преподобния казвал, че никога не го
е виждал да плюе на земята, такава била неговата кротост.
Преподобният прекарал в монашеско звание четиридесет
години и носел подвига на поста в продължение на шестдесет
години. На сто години от рождението си отишъл при Господа.

В памет на светия мъченик Евлогий

Свети мъченик Евлогий бил роден в Палестина. Родителите
му били невярващи. След смъртта им светецът раздал на
бедните полагащото му се по наследство богатство, а сам,
обеднял заради Христа, започнал да обхожда Палестинската
страна като странник, да поучава неверните и да ги обръща
към Христа. Бидейки наклеветен пред управителя на тази
страна, светецът претърпял много мъчения, тъй като не се
съгласявал да принесе жертва на идолите. Накрая била
отсечена главата му.
В този ден се чества паметтана светия мъченик Онисий,

живял и пострадал по едно и също време с мъченик Конон
Исаврийски.
В същия ден се чества паметта на светия мъченик Евлампий,
посечен с меч.
В същия ден се чества паметта на света мъченица Ираида,
времето и мястото на смъртта са неизвестни.
На този ден се чества паметтана светия мъченик Иоан
Български.
В този ден се празнува и пренасянето на мощите на светия
благоверен княз Теодор Смоленски и Ярославски, и неговите
деца Давид и Константин, в съборната църква на СпасоЯрославския манастир. Паметта на светците се чества на
02.10 / 19 септември по православния календар. Мощите са
намерени в 1463 г.

Житие на св. Йоан Българин

Блаженият Йоан бил родом от България, млад на възраст,
около 18-годишен, красив на лице, а бил и грамотен. При
някакъв случай, който го сполетял, отрекъл се — уви! — от
Христа. Но после след малко време дошъл в съзнание на
стореното зло, разкаял се и като тръгнал от родното си място
дошъл в Св. Гора и останал във великата Лавра на св.
Атанасий, дето прислужвал на един духовен старец сакат и се
занимавал с четене на свещените книги. Но понеже го гризяла
съвестта поради отричането от Христа, което извършил, ходел
всякога мрачен, скръбен и мълчалив, така щото с външния си
печален вид показвал на зрителите, че е преживял някакво
голямо злополучие.
Прочее, един ден под предлог, че ще отиде в своето родно
място, тръгнал и отишъл в Цариград, дето си наложил турски
червен фес на главата и обул червени обуща на краката, и в
този си вид влязъл в джамията "Св. София", дето започнал да
се кръсти и да прави поклони по християнски. Като го видели
агаряните, възмутили се и се спуснали върху му и строго го

запитали, защо прави това. А той приснопаметният
безстрашно изповядал, че е християнин и като християнин
прави своя кръст и се покланя на Христа, Който е Син Божий и
Бог.
Агаряните се помъчили по разни начини да го обърнат, но не
намерили начин. Накрая, като видели непреклонността на
неговото убеждение, обезглавили го вън от двора на
поменатата джамия, и по този начин приснопаметният
получил на 5 март 1784 година венеца на мъченичеството от
Христа Бога нашето, Комуто подобава слава и власт във
вековете! Амин!
Из "Neon Martirologon"

СВЯТОЙ
БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ
ФЕОДОР, СМОЛЕНСКИЙ
И ЯРОСЛАВСКИЙ И
ЧАДА ЕГО ДАВИД И
КОНСТАНТИН

Святой благоверный князь Феодор, Смоленский и
Ярославский, по прозванию Черный, родился в грозную для
Руси годину монгольского нашествия, около 1237–1239 года, и
был в крещении наречен во имя святого великомученика

Феодора Стратилата, особо почитаемого русскими князьямивоинами. Воинскими подвигами суждено было Богом
прославиться в Русской земле и святому князю Феодору. В
1239 году, когда молитвами Пресвятой Богородицы святой
воин-мученик Меркурий (память 07.12 / 24 ноября) избавил
Смоленск от Батыева пленения, отрока Феодора в городе не
было: его увезли и укрыли на время войны в безопасном месте.
В следующем, 1240 году умер его отец, князь Ростислав,
правнук благоверного князя Ростислава, Смоленского и
Киевского.
Старшие братья, наследники, поделили между собой земли
отца своего, выделив младшему – отроку Феодору маленький
Можайск. Здесь прошло его детство, здесь учился он
Священному Писанию, церковной службе и воинскому
искусству.
В 1260 году святой князь Феодор женился на Марии
Васильевне, дочери святого благоверного князя Василия
Ярославского, и стал князем Ярославским. У них родился сын
Михаил, но вскоре святой Феодор овдовел. Он много времени
проводил в ратных трудах и походах, сына его воспитывала
теща, княгиня Ксения.
В 1277 году соединенные дружины русских князей, среди
которых был святой Феодор, в союзе с татарскими войсками,
участвовали в походе в Осетинскую землю и во взятии
"славного града их Тетякова". Союзные войска одержали в
этой войне полную победу. Дело в том, что со времен святого
Александра Невского ханы Золотой Орды, видя несломленную
духовную и военную мощь православной Руси, были
вынуждены изменить свое отношение к ней, стали привлекать
русских князей к союзу, обращаться к ним за военной
помощью. Русская Церковь промыслительно использовала это
сближение для христианского просвещения инородцев. Уже в

1261 году стараниями святого Александра Невского и
митрополита Кирилла III в Сарае, столице Золотой Орды, была
учреждена епархия Русской Православной Церкви. В 1276
году Константинопольский Собор под председательством
патриарха Иоанна Векка (1275–1282) отвечал на вопросы
русского Сарайского епископа Феогноста о порядке крещения
татар и принятии в православие бывших среди них
монофизитов и несториан. В эти годы и оказался в Орде святой
князь Феодор. Отличившийся ратными подвигами в
осетинском походе, он вызвал к себе особенное расположение
хана Менгу-Темира, почтительно относившегося к
Православной Церкви, выдавшего первый ханский ярлык о
церковной неприкосновенности митрополиту Кириллу. В
летописи сказано: "А князя Феодора Ростиславича царь МенгуТемир и царица его вельми любяше и на Русь его не хотяше
пустити мужества ради и красоты лица его". Три года пробыл
святой Феодор в Орде. Наконец, "царь отпустил его с великой
честью", и князь прибыл в Ярославль. К этому времени супруга
его, Мария, уже умерла, в городе правила княгиня Ксения с
внуком Михаилом. Ярославцы не приняли вернувшегося из
Орды князя: "не прияша его во град, но рекоша ему: "Сей град
княгини Ксении и есть у нас князь Михаиле"".
Святой Феодор должен был вернуться в Орду. Царица, жена
хана Менгу-Темира, "его любяше зело и хотяше за него дщерь
свою дати". Такой брак имел бы для Руси большое значение.
Хан долго не соглашался на него, считая русских князей
своими "улусниками" (т. е. вассалами, подданными). Выдать
дочь за русского князя, значило признать за ним равное
достоинство. И еще важнее: это значило для хана признать
превосходство Православия, потому что прежде венчания
нужно было, чтобы татарская царевна приняла святое
Крещение. Хан пошел на это, слишком важен для него был
союз с Русью: "и царевну повелел за князя Феодора дати, и

повелел ее прежде крестить, а православной веры не повелел
осквернить". Так женился святой Феодор на дочери
могущественного хана, нареченной в крещении Анной. "Царь
же его весьма чтил и повелел ему садиться напротив себя,
построил ему дворец, дал князи и боляре на послужение".
Там, в Орде, и родились у святого Феодора Черного его
сыновья - святой благоверный князь Давид (+ 1321) и святой
благоверный князь Константин. Огромное влияние, которое
святой Федор приобрел в Орде, он использовал во славу
Русской земли и Русской Церкви. Православие все более
укреплялось среди татар, ордынцы усваивали русские обычаи,
нравы и благочестие. Русские купцы, зодчие, мастера несли
русскую культуру на берега Дона, Волги, Урала и дальше до
самой Монголии. До сих пор археологи находят православные
иконы, кресты, лампады по всей территории прежней Золотой
Орды, вошедшей в состав России. Так начиналось великое
миссионерское движение Русской Церкви на Восток,
просвещение светом Евангельской истины всех племен до
Великого океана. Русские православные князья и их
дружинники, участвуя, как союзники, в монгольских походах,
узнавали и осваивали бескрайние просторы Азии, Сибири и
Дальнего Востока. В 1330 году, всего через тридцать лет после
смерти святого Феодора Черного, китайская летопись напишет
о русских дружинах в Пекине.
Святой Феодор жил в Сарае до 1290 года, когда "пришла ему
весть с Руси, от града Ярославля, что его сын первый, князь
Михаил преставился". Дав князю богатые дары и большую
дружину, хан отпустил его на Русь. Вновь став князем в
Ярославле, святой Феодор начал ревностно заботиться об
усилении и благоустроении своего города и княжества.
Особенную любовь проявлял он к обители Преображения
Господня. Слава его гремела по всей Руси, все князья искали с
ним дружбы и союза. Но он больше всех любил сына святого

Александра Невского, Андрея Александровича, поддерживал
его во всех начинаниях, когда тот был великим князем
Владимирским, ходил с ним в походы, делил радость побед и
горечь поражений. В 1296 году едва не разразилась
кровопролитная братоубийственная война между двумя
группами князей: на одной стороне были святой Феодор и
великий князь Андрей, на другой - святой Михаил Тверской и
святой Даниил Московский. Но кровопролитие Божией
помощью удалось предотвратить. На Владимирском съезде
князей (1296 г.) епископ Владимирский Симеон и епископ
Сарайский Измаил сумели внести мир в обе стороны. Сам факт
участия в съезде святого князя Феодора и сарайского Владыки
Измаила говорит о том, что первый употребил все свои
дипломатические дарования и влияние в Орде, чтобы
способствовать установлению мира в Русской земле.
Не порывались связи святого Феодора Черного и с его
отчизной - Смоленском, хотя княжить ему там было непросто.
Так, в 1297 году святой Феодор ходил походом к Смоленску
восстановить свои законные права на Смоленское княжение,
захваченное его племянником. Но взять город и стать снова
Смоленским князем ему в этот раз не довелось.
Вскоре после того похода святой князь-воин занемог. 18
сентября 1299 года угодник Божий повелел перенести его в
Спасо-Преображенский монастырь и принял монашеское
пострижение.
Во время самого окончания обряда святой Феодор попросил
прервать священнодействие. По благословению игумена, во
исполнение воли умирающего, князя вынесли на
монастырский двор, куда сошлось уже множество ярославцев.
"И исповедался князь пред всем народом, если согрешил пред
кем или нелюбие держал на кого. И кто пред ним согрешил и
враждовал на него – всех благословил и простил и во всем вину

на себя принял пред Богом и людьми". Лишь после этого
решился смиренный воин завершить свой необычный и
многотрудный жизненный путь принятием ангельского образа.
Всю ночь игумен и братия молились над святым князем. В
два часа ночи начали звонить к утрене. Напутствованный
Святыми Тайнами Христовыми, святой Феодор безмолвно
лежал на своем иноческом ложе. Когда же иноки начали
третью "Славу" Псалтири, он осенил себя крестным знамением
и предал душу Господу. Вид его в гробу был необычен: "Чудно
бе зрети блаженнаго, на одре лежаща не яко умерша, но яко
жива суща. Светилось лице его, солнечным лучам подобно,
честными сединами украшено, показуя душевную его чистоту
и незлобивое сердце".
После него в Ярославле правил его сын – святой Давид (+
1321). Второй из его младших сыновей, святой Константин,
видимо, почил ранее. Церковное почитание святого князя
Феодора в Ярославской земле началось вскоре после его
смерти. В 1322–1327 годах по благословению и заказу
епископа Ростовского Прохора в память почитаемого
Владыкой святого Феодора было написано и украшено
миниатюрами знаменитое Феодоровское Евангелие. Епископ
Прохор был прежде игуменом Спасо-Преображенского
монастыря в Ярославле. Вероятно, он лично знал святого
князя, мог быть очевидцем его пострижения и всенародного
покаяния. Историки думают, что лучшие миниатюры, вшитые
в эту драгоценную рукопись, принадлежали более раннему
Евангелию, владельцем которого был сам святой Феодор
Черный и которое он привез с собой в Ярославль как
благословение из родного Смоленска.
5 марта 1463 года были обретены в Ярославле мощи святого
князя Феодора и чад его, Давида и Константина. Летописец,
очевидец события, записал под этим годом: "Во граде

Ярославле в монастыре Святого Спаса лежали три князя
великие, князь Феодор Ростиславич да дети его Давыд и
Константин, поверх земли лежали. Сам же великий князь
Феодор велик был ростом человек, те у него, сыновья Давид и
Константин, под пазухами лежали, зане меньше его ростом
были. Лежали же во едином гробе". Эта черта физического
облика святого князя так запечатлелась в восприятии
очевидцев и современников обретения его мощей, что запись
об этом вошла в Проложные жития князя Феодора и в
Иконописные подлинники.
Житие святого князя Феодора Черного было написано вскоре
по обретении мощей иеромонахом Ярославского Спасского
монастыря Антонием, по благословению митрополита
Московского и всея Руси Филиппа I. Другая редакция Жития
была написана Андреем Юрьевым в Кирилло-Белозерском
монастыре. Третье, наиболее подробное Житие святого
Феодора вошло в "Книгу степенную царского родословия",
составленную при царе Иоанне Грозном и митрополите
Макарии. Русский народ сложил о святом князе Феодоре
духовные песни, которые на протяжении столетий распевали
"калики перехожие". В них прославляются благочестие и
правосудие, милосердие и благотворительность святого, его
забота о строительстве и украшении храмов (см.: Митрополит
Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд). Князь Федор
Черный. - "Богословские труды", сб. XI, М., 1973„ с. 55 - 77).
Сложность исторических судеб, суровость эпохи, бесчисленное
множество врагов - не личных, но врагов России и Церкви, только ярче подчеркивают для нас величие подвига святых
созидателей России.

Тропарь благоверных князей Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина

глас 4
Измлада явистеся святии,/ Богомудре Феодоре и блаженне
Давиде с Константином славным,/ Божественный сосуди,
избранный Богови. Ныне же источаете нам многа исцеления
от честных мощей ваших,/ вся ереси потопляюще,/ и спасающе
присно град свой,/ и всех верных сохраняюще невредимо/ от
видимых и невидимых враг. Темже верою молим вас, святии:/
молите Христа Бога/ в мире сохранитися нам и спасти души
наша.
Ин тропарь благоверных князей Феодора Смоленского и чад
его Давида и Константина
глас 4
Иже от юности Христовы любве/ прилепившеся усердно,
святии/ законы и оправдания Того сохраняюще,/ отнюдуже и
чудесными даровании обогатистеся,/ исцеления источаете иже
верою вас почитающих,/ темже молите Христа Бога/ спастися
душам нашим.
Кондак благоверных князей Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина
глас 8
Богомудренно преселистеся, святии,/ во град, присно
добродетельми цветущий,/ в жизни сей приносяще Богови
плоды благи,/ преподобне Феодоре и блаженне Давиде с
Константином славным,/ и явистеся, яко многоцветущая
райская древеса жизни/ и яко многосветлыя звезды, в мире
сияюще благодатию,/ в добродетели исправивше жизнь свою,/
и сего ради получисте живот вечный на Небесех. Темже
благодарственно вам зовем:/ радуйтеся, всемирнии
светильницы и граду нашему Ярославлю великое утверждение.

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата

КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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