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Вяра
16.06 по еретическия, †03 юни по православния
календар - Св. мъченик Лукилиан и с него четири
момци: Клавдий, Ипатий, Павел и Дионисий,
света девица Павла. Св. свещеномъченик Лукиан

В памет на
светия мъченик
Лукилиан,
четиримата
юноши Клавдий,
Ипатий, Павел и
Дионисий, и
светата дева
Павла (270/275)

Светият мъченик Лукилиан, пострадал по времето на
римския цар Аврелиан, отначало пребивавал в езическото
многобожие и даже бил идолски жрец, вече достигнал почетна
старост, украсена със седини и достолепен на вид. Живеел
недалече от Никомидия, служейки в капищата на скверните
богове. След това по благодатта на Христа, нашия Бог, Който
иска всички да се спасят и никой да не погине, той се убедил в
измамността на бесовското и езическото заблуждение,
достигнал до познание на истината, повярвал в Единия
истинен Бог, нашия Господ Иисус Христос, и в старостта се
обновила, като на орел, неговата младост. Тогава той се
възродил от светото кръщение и с цялата си мисъл и душа се
отдал на любовта към Христа. Тогава обяснявал и на другите
езичници суетата и пагубността на тяхното нечестие,
наставлявал ги по пътя на спасението и със своето учение ги

привеждал към Христа, и така за мнозина бил пример за
обръщане към Бога. Местните иудеи, виждайки, че Лукилиан е
преминал от идолопоклонство към християнската вяра, и че
много, по неговия пример и неговото учение, оставят
идолослужението, присъединяват се към християните и
приемат свето кръщение, се изпълнили с гняв и ненавист. Те
го оклеветили от завист и го предали на съда на нечестивите;
и Христовият раб бил изправен на разпит пред управителя на
Никомидия Силван. Управителят упорито принуждавал
стареца да се отрече от Христа и да се върне към
идолослужението, но той отказвал да му се подчини. Тогава
управителят се изпълнил с ярост и заповядал да предадат
Лукилиан на различни мъки: счупили челюстите му,
безпощадно го били с пръчки, закачили го надолу с главата и
след това, след дълги и люти мъчения, го хвърлили в тъмница.
Там свети Лукилиан намерил четирима юноши, затворени за
Христовата вяра: Клавдий, Ипатий, Павел и Дионисий. Той
радостно беседвал с тях и ги укрепявал за мъченически
подвиг, та като помнят вечната награда на небесата, да не се
боят от временните мъки, да не се страхуват от смъртта за
бъдещия живот и да не жалят цветущата си младост за Христа,
приготвящ им неувяхващо блаженство в Своето Царство.

Те заедно се молели на
Бога дни и нощи и се
утешавали с надежда на
Христа. След много дни
Лукилиан отново бил
подложен на мъчения,
вече заедно с юношите, и
заедно с тях бил хвърлен в
горяща пещ. Но
всемогъщият Бог проявил
над тях Своята чудесна
милост, както някога над
еврейските юноши,
хвърлени във вавилонската
пещ: огънят се превърнал в хлад, пламъкът - в роса, обилен
дъжд, напълно охладил пещта и Лукилиан и юношите излезли
невредими. Езичниците, заслепени от неверие и злоба,
приписвали това преславно Божие чудо не на Божията сила, а
на вълшебството на християните. Тогава неправедният съдия
осъдил светите мъченици на смърт и ги изпратил в град
Византия, за да бъдат умъртвени там. Когато достигнали
Византия, четиримата свети юноши, Клавдий, Ипатий, Павел и
Дионисий били посечени с меч, а свети Лукилиан разпънат на
кръст, прикован към него с гвоздеи по цялото тяло, и така
предал духа си на Бога. Той бил разпънат на кръст от иудеите,
както се вижда от трета песен на посветения на него канон,
където за това се говори по следния начин: “Иуда в древност
предаде Избавителя Христа на богоубийците: ти сега бе
предаден на беззаконните иудеи”.

Към техния страдалчески
венец се присъединила и
светата дева Павла. Родена от
родители християни, тя от
детство хранела в сърцето си
гореща любов към Христа,
съхранила девството си за
безсмъртния Жених и се
стараела да бъде достойна за
небесния чертог. Осиротяла
след смъртта на родителите си
и притежавайки имущество, тя
обхождала тъмниците и
откупвайки от стражите със
злато правото да влиза, посещавала затворниците, страдащи
за Христа. Тя служела на Христовите раби, давайки им всичко
необходимо от своето имущество: на измъчваните от глад и
жажда носела храна и питие, на голите давала дрехи,
изцелявала наранените и гниещи в язви тела на мъчениците,
раните измивала, избърсвала, слагала лечебни пластири и
превързвала с чисти кърпи. Целувайки раните им, получени за
Христа, тя със сълзи ги молела да се молят за нея на Христа
Бога, да не я лиши от Своята милост. Тази избрана Христова
невеста идвала и при свети Лукилиан, затворен с юношите в
тъмницата в Никомидия, и се наслаждавала на неговите
полезни наставления. Когато измъчвали светеца и юношите,
тя била свидетелка на техния подвиг и тайно в сърцето си
прилежно се молела за тях на Христа, да укрепи Своите раби и
да им даде мъжество и помощ да претърпят мъките докрай,
заради славата на Неговото име. Когато народът след края на
мъченията се разотивал, тя идвала на мястото на мъченията,
събирала от земята пролятата кръв и я пазела като светиня:
когато водели стареца и четиримата юноши във Византия на
смърт, тя ги следвала и им служела; а когато светите юноши

били посечени, светата дева взела честните им тела и с
благоговение ги погребала. След смъртта на свети Лукилиан и
светите юноши тя се върнала в Никомидия и продължила да
постъпва по същия начин.
Нечестивите узнали, че тя е християнка, хванали я и я
отвели на съд при същия управител Силван, който, виждайки,
че тя остава непоколебима след многото лукави и
заплашителни увещания, заповядал дълго и немилостиво да я
бият по голото тяло с колове и пръчки, и когато от многото
рани тя изнемогнала тялом, но не духом, ангел Господен се
явил и я изцелил; телесното здраве на мъченицата се
възвърнало и тя се показала още по-смела и мъжествена в
мъките. След това жестоко я били по устата за това, че
досадила на мъчителя с укорителни думи. После я затворили в
тъмница, след което отново я извели за изтезания и я
хвърлили в силно нажежена пещ. Но тя излязла от пещта
невредима, защото за нея, както и за предишните свети
мъченици, Божията сила унищожила силата на огъня, за да не
се докосне горящият пламък да Христовата невеста. След
всичко това мъчителят я осъдил на смърт чрез посичане с меч
и я изпратил във Византия, за да претърпи смъртно наказание
там, където завършили живота си и свети Лукилиан с
юношите. Отведена на мястото, където Лукилиан претърпял
кръстна смърт за Христа, Христовата мъченица усърдно
благодаряла на Бога, удостоявящ я с мъченически венец и
общение със светиите. След като прилежно се помолила на
своя Господ, тя с радост преклонила под меча девическата си
глава и била посечена. Така тя преминала от долното в
горното и влязла в небесния чертог, в радостта на своя Господ,
увенчана от прелюбезния свой Жених, нашия Господ Иисус
Христос, с двоен венец - на девството и мъченичеството.

Житие и страдание на
свещеномъченик
Лукиан и дружината
му (690)

Да припомняш победите на преславните мъченици над
дявола и неговите слуги и страдалческите деяния на
Христовите подвижници, значи да възвестяваш славата на
Христа, нашия Бог, и да проповядваш силата Му, явена в
добрите подвизи на мъчениците, страдащи за славата на
Неговото пресвято име. Христос Сам е бил победител във
всичко, по думите Си: “дерзайте, Аз победих света” и отначало
Сам за всички се е борил с врага. Светите мъченици, страдащи
след Него, бидейки членове на Неговото Тяло, възпълват, по
думите на апостола, “недостига от скърби Христови в своята
плът”; и тъй като те, подвизавайки се за Неговото пресвято
име, умират непобедени, защото в тях страда Той, като в
членове на Своето тяло, в тях явява Своето тържество над
противниците и прославяйки се, заедно със Себе Си прославя
и Своите членове, страдащи за Него, тоест, светите мъченици,
които са толкова близо до Него по слава, колкото са били
Негови подражатели в страданията. Затова подобава и ние да
славим и облажаваме добрите Христови воини, с чието учение
и с примера на мъжествените им подвизи Христовата Църква

сияе по цялата вселена; а самите те почиват в блаженство под
олтара, облечени в бели одежди, обагрени със собствената им
кръв и избелени с Христовата.
Към мъченическия лик принадлежал и свети Лукиан; още
щом Божествената благодат го умила в банята на кръщението,
в него можело да се види, че той ще бъде велик и преславен
сред човеците. Родителите му по плът го нарекли Лукий, в
чест на великия проконсул Лукий, от когото водел началото си
родът му; след това, по благодатта на Светия Дух и по
светоотечески обичай, при кръщението името му било сменено
с по-добро. Наречен от родителите си Лукий, тоест блестящ, с
умножаването на Божиите дарования в него той придобил посъвършено име, наричайки се Лукиан, което значи светлоявен.
Това било знак, че в светлината на новата благодат той ще
бъде светлина на света в Господа. Родом бил римлянин, от
благороден произход, но още повече се облагородил със своето
второ, християнско раждане, удостоявайки се с осиновяване от
вечния Цар. Той бил изкусен в премъдростта, бил изучил
гръцки и латински език, но съвършена премъдрост придобил
от учението на свети апостол Петър; защото се привързал към
него, станал негов ученик и от него бил напоен с небесна
премъдрост. Също така от него привикнал към апостолските
нрави и трудове: след страдалческата кончина на апостола
посетил много места в Италия, разпръсвайки семената на
словото Божие.
Лукиан вече бил достигнал съвършенство в премъдростта,
когато в Рим пристигнал, наставляван от Бога, свети Дионисий
Ареопагит, желаейки да посети светите затворници,
апостолите Петър и Павел, но вече не ги намерил между
живите. По това време апостолския престол управлявал папа
Климент. Той приел Дионисий дружески и с голяма чест
заради неговата святост и предишната им дълговременна
любов в Христа, и Дионисий прекарал немалко време при него;

те се утешавали, виждайки се един друг, наслаждавали се на
душеполезни беседи и се укрепявали взаимно не само с думи,
но и с примери на добродетел. Веднъж блаженият Климент,
изпълнен с Дух Светий, казал:
- Възлюбени брате Дионисий! Виждаш ли колко обилна е
Господнята жътва на посятото сред езичниците и колко малко
са работниците, проповядващи словото Божие. А тъй като ти
добре си изучил православната вяра и си достигнал
съвършенство в добродетелите на християнския закон, то,
моля те, отиди в Западните страни в името на нашия Господ
Иисус Христос и като добър Негов воин се опълчи против
враговете на нашия Господ и ги побеждавай със силата на
укрепяващия те Бог.
Свети Дионисий от цялото си сърце се съгласил на това и
тогава блаженият Климент започнал да му търси и събира
другари, помощници и съслужители, благочестиви и
премъдри, сияещи със свят живот. Между тях той избрал и
свети Лукиан, поставил го за епископ и го сприятелил със
свети Дионисий, за да му бъде спътник и сподвижник в
проповядването на словото Божие, а на другите - отец в Дух
Светий, учител и наставник. Като устроил всичко така,
блаженият Климент с приветливи думи утвърждавал
избраните и им казвал:
- Идете, прелюбезни братя, идете, непобедими Христови
воини, и както Господ е пребъдвал с нашите свети отци апостолите и с техните сподвижници, така да пребъде и с вас,
проповедници на Неговото свято име: защото голямо и
неизброимо множество народ от езичниците ще бъде
придобито от вас за Господа и въведено в Неговата ограда.
След дълга беседа свети Климент сърдечно се простил с тях,
благословил ги и ги отпуснал с мир; те тръгнали всички
заедно и отначало проповядвали Христа по цяла Италия.

Когато наближили град Тицин на едно място, наречено
Парма, блаженият Лукиан благовестял словото Божие на
народа и го отвръщал от суетното му идолослужение.
Местните жители, неверни и твърде усърдни идолослужители,
не понасяйки обидата, причинявана на техните богове, и не
възприемайки благовестието на словото Божие, не се забавили
да хванат свети Лукиан и като му причинили много
оскърбления, го затворили в тъмница. Влизайки в нея,
блаженият с веселие пеел: “Насочи ме, Господи, в Твоя път, и
аз ще ходя в Твоята истина”, и още: “Утвърди крачките ми по
Твоите пътища, да се не поклатят стъпките ми”. Радвайки се
така в Господа, светият мъж пребивавал в тъмницата под
сянката на Божиите криле и с твърда надежда на защита от
Христа, Му се молел така: “Изведи от тъмница душата ми, за
да славя Твоето име”; защото ме очакват тези, които ще бъдат
праведници - та чрез мене да се обърнат към Тебе, Христе,
Спасителю на света, тези от езичниците, които са
предопределени за вечния живот. Такива и подобни моления
възнасял светецът от цялото си сърце и молитвата му,
възлизайки на небето, била чута от Господа: защото той се
молел да не остане на пътя, лишен от своите сподвижници, с
които искал да отиде на страдания и да стигне там, където бил
изпратен. Но доблестният Христов воин се молел за това не
защото се боял да умре за своя Господ: но той най-напред
искал да умножи духовния плод в Господа, и след това, събрал
изобилна и благополучна жътва, заедно с другарите си да
получи мъченически венец и награда за трудовете си. И скоро
получил Божията помощ: някои християни, узнали за участта
на светия мъж, дошли през нощта в тъмницата, водени от
любов към Христа, и по какъвто начин могли, извели Лукиан
от оковите и му дали възможност да тръгне заедно със своите
свети другари.
Светата дружина, наставлявана от Господа, стигнала

благополучно до славния град на Италийската страна Тицин,
наричан още Павия; като си отдъхнали за малко от трудовете,
те продължили да увеличават славата Божия, непрестанно и
обилно проповядвайки Христовото слово на различни места,
така че върху тях можело да се види сбъдването на
пророческите думи: “колко прекрасни са нозете на ония, които
благовестят мир, които благовестят доброто”. Невъзможно е
да се опише колко хиляди души обърнали към Христа за
кратко време, възвестявайки на всички словото на спасението;
и Божията сила толкова им помагала, че местните жители
мислели, че виждат небесни граждани, защото те сияели със
знамения и чудеса, просвещавайки душите на Божиите
избраници. След това те напуснали Италия; и като стигнали до
морския бряг, се качили на кораб и се отправили натам,
накъдето ги насочвал Светият Дух. Радостни, те спрели на
пристанището на град Арелат, слезли от кораба и били приети
дружески и с чест от жителите на този град; тук отдъхнали и
започнали по примера на светите апостоли да си избират
страни, в които да проповядват словото Божие. За да
разпространят чрез проповед Христовото Евангелие и да
умножат Църквата Божия навсякъде сред езичниците, даже до
Британския океан, свети Маркелин с неголям брой братя се
отправил към Испания, блаженият Сатурнин към Галия, а
свети Дионисий с блажения Лукиан и другите - към пределите
на Париж. Оттук свети Лукиан, заедно с презвитер Максиан и
дякон Юлиан се отдалечил на проповед в Белгия. Цял
проникнат от благодатта на Светия Дух, той възвестявал там
името Господне, побеждавал вражеската сила, устройвал
Христовата Църква и поучавал народа към спасение не помалко с примера на добродетелния си живот, отколкото със
словото. Освен това от Бога му била дадена сила да върши
чудеса и да лекува всякакви болести и недъзи у хората; а над
бесовете получил такава власт, че те, едва чули неговата
заповед, веднага оставяли измъчваните от тях. Денем и нощем

непрестанно проповядвайки Христа, Лукиан пребъдвал в
молитва и бдение, във всекидневен пост, във въздържание и
пълно умъртвяване на плътта, и така постоянно изнурявал
себе си, докато, по думите на апостола, “представил себе си в
жертва жива, света и благоугодна Богу”. Обичайната му храна
била неголямо парче хляб и зеленчук, а питието му - вода; но
Божията сила го хранела и Господнята благодат укрепявала
отрудените му членове. Блаженият с такова желание се
стремял към мъченически венец, че вече бил като умрял за
света.
Така носел своя кръст този истинен последовател на Господа
Христа. Той знаел, че мъченичеството бива двояко: едното
тайно, а другото явно; и преди да предприеме подвига на
явното мъченичество и да се увенчае с неувяхващ венец от
Господа, изнурявал себе си тайно, макар и въздържанието му
да било известно на всички. Той бил изнурен от умъртвяването
на плътта, украсен с търпение; обладавайки чудно смирение,
изпълнен с кротост, той достигнал такова съвършенство в
добродетелите, че живеейки в плът на земята, по дух вече бил
като ангелите, живеещи на небето. Затова винаги виждали
лицето му светло и приятно, и образът на този старец, украсен
с чудна седина, бил образ на земен ангел и небесен човек.
Когато славата на Лукиан се разпространила из цяла Белгия,
при него започнал да идва народ, желаейки да приеме
кръщение, и се кръстил от него в името на Отца и Сина и
Светия Дух, разрушавайки след това идолите, които почитал
преди. Но древният враг, дяволът, виждайки поругание от
тези, които Христос привлякъл към Себе Си чрез Своите раби,
обърнал всичките си хитрости и козни към разрушаване на
светата Божия Църква; той възбудил гняв и ненавист срещу
християните у Домициан, който след Нерон, повдигнал второ
гонение срещу християните: той го научил да принуждава
християните по цялото Римско царство да принасят жертви на

изваяните богове, и след различни мъчения избивал твърдите
във вярата. По всички градове и села на своето царство
Домициан разпратил нечестива заповед до всички
народоначалници да убеждават християните да се покланят на
идолите и да им принасят жертви, и да погубват
неподчиняващите се с различни мъки. Гонителите на
Христовото име били изпратени в Галия да намерят
Христовите воини, чиято слава се била разпространила
надалече, те искали заедно с тях да изтребят и самото име
Христово. Тук били изпратени трима гонители: Латрин, Арий и
Антор. Била им дадена особена заповед - да намерят светия
Божий раб Лукиан, да го хванат и да го доведат на съд пред
кесаря, или даже веднага да го убият с меч, ако не поиска да
принесе жертва на идолите. Гонителите обходили градове и
села в Галия, но никъде не го намерили. По-късно до тях
стигнала вестта, че Божият мъж Лукиан, проповядвайки
Евангелието на вечното царство, просвещава белгийския
народ. Като чули това, мъчителите, пламтящи от ярост и гняв,
бързо тръгнали към Белгия. За това, че идването на
мъчителите е близко, свети Лукиан узнал още преди да дойдат
чрез откровение от Светия Дух. Той поучавал народа със
словото на живота и с него имало голямо множество хора, вече
обърнати в Христа от неговата проповед. С надеждата за вечна
слава и блажена награда, той ги увещавал от цялото си сърце,
казвайки:
- Възлюбени в Христа братя и чеда! На моя Господ Иисус
Христос бе благоугодно да ми яви плодовете на моите трудове
и да ми дари обещаната отпреди награда. Любезни!
Пребъдвайте твърди и непоколебими в Христовата вяра. Аз
вече съм стар и отруден, радвам се на мъченическия венец,
стремейки се да отида при Господа: а вие пребъдвайте
неизменно в Божията благодат, която приехте. Страхът пред
мъчителите да не ви отклони от Христовата вяра, да не ви

смутят заплахите, да не ви прелъсти лукавството, да не ви
отклонят от нея обещанията за каквито и да е почести и
богатства, но да се насладите с вечна радост в бъдещия живот,
където са ви приготвени неизказани награди. Към тях се
стремя и аз с блага надежда, и заради тях не се ужасявам от
яростта на гонителите.
Като казал това, Лукиан издигнал очи към небето и пред
всички благодарил на Бога, задето го удостоява с участта на
светите мъченици и не го разделя с другарите му. Той казал:
- Благодаря Ти, Господи Иисусе Христе, Сине на Живия Бог,
Който ме сближи с блажения Дионисий и сподвижниците на
неговата смърт и ме изравни с тях в трудовете; моля Те,
удостой ме да бъда заедно с тях в Небесното Царство.
След тези думи той излязъл от град Беловак не защото искал
да избегне мъченията поради страх, а поради Господнята
заповед, повеляваща ни да бягаме от гонителите, и с това да
даде пример на своето стадо. Вървейки заедно със своите
блажени състрадалци, презвитер Максиан и дякон Юлиан, той
през целия път не оставял душеполезната беседа и молитвата;
накрая достигнал върха на планината, по която вървял и която
се намирала близо до реката, наречена Тара, течаща на
разстояние три поприща от града. Когато дошъл тук, той не
могъл да се укрие, подобно на град, стоящ навръх планина:
защото и самата тази планина, живописно извисяваща се над
реката, се виждала отдалече. Там блаженият, застанал твърдо,
като на открито място за зрелища, решил да очаква
мъченическия венец.
Споменатите мъчители, като стигнали до града и не
намерили свети Лукиан в него, започнали внимателно да
разпитват къде е отишъл. Казали им, че поучава народа
недалече от града; те веднага се устремили натам с бързи коне
и стигнали до планината, където бил Божият човек с народа и

учениците. Най-напред хванали светите Божии служители
Максиан и Юлиан, за да изплашат Лукиан с техните мъки и да
го привлекат към почитане на идолите. На хванатите
мъченици заплашително заповядали да се поклонят на
идолите и стараейки се да им внушат страх, казвали:
- Ако не принесете жертви на нашите безсмъртни богове,
веднага ще ви посечем с меч.
Но твърдите във вярата мъченици без страх отговорили:
- Никога няма да се поклоним на идолите, защото те са
суетни и са дело на човешки ръце: ние познахме единия
истинен Господ Иисус Христос, Син на живия Бог, за вярата в
Когото сме готови да умрем.
Като чули това, злочестивите веднага ги убили с меч пред
очите на Лукиан. Така светците получили обещаните им от
Господа венци и били причислени към лика на светите
мъченици. А свети Лукиан, радвайки се и славейки Бога за
техния подвиг, казал пред всички:

- Радвам се и се веселя в Тебе, Господи Боже мой, че виждам
чедата си да ме изпреварват в получаването на венеца на
Твоята слава.
Тогава Латрин, Арий и Антор с ярост и гняв в един глас се
обърнали към блажения с жестоки думи:
- Ти ли прелъстяваш с вълшебство народа да не се подчинява
на заповедта на могъщия кесар и римския сенат и да не
принася благоприятни жертви на безсмъртните богове?
Блаженият Лукиан отговорил:
- Аз не съм влъхва, а раб на Иисуса Христа, научен съм не на
чародейство, а на божествена премъдрост и със силата

показвам на Божиите раби пътя на истината, и ги поучавам
как безпрепятствено могат да последват моя Господ Иисус
Христос. Той е слязъл от небето на земята, за да изкупи със
Своята кръв Своето създание от робството на врага, да го
отвърне от поклонението на идолите, по-точно казано - на
демоните, и да дари спасение на тези, които от тъмнината на
зловерието биват приведени към истинската светлина: и
справедливо е те да прекланят сърцата си единствено пред
Него, Който е благоволил да претърпи разпятие и смърт, за да
избави всички.
Мъчителите възразили:
- Как изповядваш като Бог Този, Когото наричаш не само
умрял, но и разпнат?
Лукиан им отговорил:
- Макар и вие поради неверието си да сте недостойни да
слушате за тайните на Небесния Цар, но заради множеството
верни, присъстващи тук, ще разкажа нещо накратко:
истинният Бог, Син на Бог истинен, от вечност винаги
пребиваващ с Отца, в края на вековете, желаейки да обнови
човешкия род, погиващ вследствие на Адамовото
престъпление, благоволи да се роди нетленно и неизказано от
Пречиста Дева, за да бъде истинен Бог и истинен Човек, едно
лице в двояко естество на Единия Христос - истинен Син
Божий и Човечески. И Той, бидейки безстрастен по Божество
и винаги пребъдващ с Отца, стана не само видим, но и
подчинен, по човешкото Си естество, чрез страданията за нас:
защото стана послушен на Бога Отца дори до смърт, и то смърт
кръстна. Ако Синът Божий не бе поискал да стане Син
Човечески и не бе приел образ на смъртен, то нито човешкият
род би получил опрощение от Бога, нито смъртните биха се
облекли в безсмъртие.

Тези и много други слова на блажения Лукиан изпълнили
мъчителите с още по-голяма ярост и те казали:
- Ти си достигнал дълбока старост, време е вече да оставиш
детското празнословие; затова и без колебание дръзваш да
отидеш на смърт, затова и не се плашиш, тъй като те
прелъстява голяма суета и излишното говорене отнема
разсъдъка ти. Казваме ти истината: ако скоро не се покаеш, не
оставиш своето безумие и дързост и не принесеш
благоприятна жертва на безсмъртните богове, то незабавно ще
предадем твоята старост на люти мъчения.
След това мъчителите седнали и започнали заплашително да
го питат:
- Кажи ни бързо името си и произхода си.
Христовият воин им отговорил:
- Моите родители ми дадоха името Лукий, но в светото
кръщение, чрез което се възродих за вечен живот в Христа, се
преименувах на Лукиан. Родом съм римлянин: този произход
се ползва с почит в целия свят. Но аз се хваля не с това, че съм
римлянин, а с това, че съм раб на моя Господ Иисус Христос,
което и вие можете ясно да видите в мене: защото за мене
няма друг живот и слава, освен моя Господ Иисус Христос, и
да умра за Него, смятам за придобивка.
Тогава мъчителите казали:
- Правилно казахме: ти си влъхва и съблазнител на тези,
които те слушат, и най-вече се показваш горделив, защото не
преставаш да говориш безсрамно и даже не щадиш своята
преклонна старост. Ако си римлянин, защо тогава безумно си
отстъпил от почитането на римските богове, на които се
покланят кесарят с целия римски сенат и целият свят?

Свети Лукиан отговорил:
- По благодатта на Христа, в Когото се кръстих, и Когото
познах като истинен Бог, се отрекох във вярата си не само от
дявола и от идолите, но и от всичките му дела. Вие не искате
нито да слушате, нито да пазите в паметта си моите думи и
проповеди за Христа Господа, защото неверието ви е
заслепило, вас и вашия кесар заедно с неговия сенат, от които
сте получили такава заповед: ние, хората, които сме разумни
създания, да принасяме жертва на демоните и да се
прекланяме пред безчувствените идоли, дело на човешки
ръце.
Латрин, Арий и Антор, не понасяйки повече безчестенето на
своите богове и на кесаря, уловили светеца, вързали го и го
предали на войниците, а те дълго и безпощадно го били с
бичове. Търпейки мъченията, Христовият воин не бивал
побеждаван от страданията и не се страхувал от заплахите, но
пребъдвал твърд в Христовата вяра и с бодростта на духа
укрепявал изнемогналите от старост и изранени членове.
Неизменен и по лице, и по ум, той не преставал с гръмък глас
да изповядва името Христово, казвайки:
- Никога няма да престана със сърцето си, с вярата си и с
устата си да хваля Христа, Сина Божий.
Разярени още повече, мъчителите заповядали с меч да
лишат светия мъченик от живот; тогава един от войниците
отсякъл пречестната му глава. Когато святото тяло лежало
обезглавено и още се движело, всички били свидетели, а също
и самите убийци, че над него възсияла ярка светлина от
небето, и заедно със светлината се чул глас свише:
- Радвай се, добри рабе Лукиане, който не се убоя да
пролееш кръвта си за Мене. Дойди и приеми обещания ти
отпреди венец, и се въдвори на небето със светиите: дойди и

наследи жилището на вечната слава, приготвено ти с
ангелите.
Този глас бил не за светеца, който винаги твърдо вярвал в
обещаната му от Бога награда, а за стоящия наоколо народ, за
да се утвърди още повече във вярата в нашия Господ Иисус
Христос, насадена от свети Лукиан в продължение на толкова
много време. Всичко това станало в съботен ден, на
гореспоменатата планина, на три поприща от града. Виждайки
и чувайки това, хората, както вярващите, така и невярващите,
били обзети от голям страх. Едни побегнали, други се
удивлявали с радост, виждайки себе си освободени от
дяволските мрежи: впрочем, не можейки да гледат блясъка на
явилата се светлина, някои от тях се отдалечили от това място.
Тогава свети Лукиан, макар и мъртъв тялом, чудесно получил
от Бога сила на движение, вдигнал се като жив от земята и
застанал на нозете си; след това, като взел в ръцете си
пречестната си глава, безпрепятствено тръгнал, воден от
благодатта на обитаващия в Него Свети Дух, и с помощта на
ангелите, и с твърди крачки като жив по плът започнал да
ходи, носейки святата си глава, както направил и неговият
приятел, свети Дионисий в града на парижаните. След като
изминал около три поприща и преминал по водите на
гореспоменатата река Тара, Божият мъж достигнал до
мястото, избрано от него за погребението му, там легнал на
земята и с мир починал в Господа.
Благочестивите хора, обърнати в Христа чрез проповедта на
мъченика, дошли и помазали светото му тяло с аромати,
обвили го с чисто платно и го погребали с много почести, не
без присъствие на ангели: защото, когато честното тяло било
погребвано, освен земните аромати, можело да се усети и
някакво дивно, неизказано благоухание. Всички, които били
там, се удивлявали и се питали едни други:

- Какво е това?
След това казали:
- Слава на Тебе, Господи Иисусе Христе, че си ни сподобил
да почувстваме такова благоухание, каквото ноздрите ни
никога не са усещали! Слава на Тебе, Христе Спасителю:
защото ние така се усладихме от това благоухание, и мислим,
че повече никога няма да бъдем лишени от никое благо!
И докато казвали това, дотогава им се давало божественото
благоухание. Това бил несъмнен знак за присъствието на свети
ангели, които от началото на страданията на мъченика до
самата му смърт и погребение били неотстъпно до него. Като
извършили честното погребение, благочестивите погребващи
се поклонили до земята, възкликвайки със съкрушени сърца:
- Вярваме, Иисусе Христе, че Ти си истинен Син Божий, с
Отца и Светия Дух царуващ на небесата, както чухме с ушите
си и се научихме да вярваме със сърцето си от светия Твой
мъченик Лукиан.
Множество народ, събрал се на погребението от околните
градове и села, виждайки това, а дошлите последни, чувайки
за него от тези, които са го видели, се умилили в сърцето си, и
в този ден повярвали в нашия Господ Иисус Христос, Сина
Божий, около петстотин души, а преди чрез учението на свети
Лукиан в тази страна били обърнати в Христа до тридесет
хиляди от двата пола и всяка възраст, които, оставили
идолите, изповядвали неродения Бог Отец и Неговия
Единороден Син, заедно със Светия Дух, Единия истинен Бог в
Троица. След това някои от обърнатите по усърдието си
изградили църква над гроба на мъченика, за слава Божия и в
чест на Неговия угодник, свети Лукиан. Телата на светите
мъченици Максиан и Юлиан били погребани на планината,
където били убити, но след това, когато числото на

християните се увеличило, били пренесени и положени заедно
с тялото на блажения Лукиан. И там се подавали много блага
от нашия Господ Иисус Христос по ходатайството на Неговите
свети мъченици. И както са имали една вяра, една любов и
едно изповядване в страданията, така - вярваме ние - и във
вечното блаженство имат едно жилище и наследие на вечното
царство. Благодарим на нашия Създател за това, че тримата
Негови свидетели, изповядвайки Светата Троица, са
достигнали съвършенството на мъченичеството; благоговейно
ги почитаме, знаейки, че чрез тях се дава на слепите
проглеждане, на немощните здраве, освобождение от
бесовете, и по техните свети молитви стават много изцеления
от различни недъзи, по благодатта на нашия Господ Иисус
Христос, на Когото отдаваме чест и слава с Отца и Светия Дух
во веки. Амин.

На този ден се чества пренасянето на мощите на
светия благоверен княз Димитрий, царски син,
Московски и на цяла Русия чудотворец, от Углич в
Москва, в 1606 г.

ЖИТИЕ БЛАГОВЕРНОГО
ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ,
УГЛИЧСКОГО И
МОСКОВСКОГО

Святой благоверный царевич Димитрий, сын царя Иоанна
IV Грозного от его седьмого брака с Марией Федоровной (из рода Нагих), родился 19 октября 1582 года (а по другим источникам, 1583 или 1585 гг.) в Москве. Царь Иоанн назначил в удел
царевичу с его матерью Углич. После смерти Иоанна Грозного
на престол вступил старший брат царевича Димитрия Феодор
Иоаннович. Однако фактическим правителем Русского государства был его шурин, властолюбивый боярин Борис Годунов.
Добрый Феодор Иоаннович остался почти при одном имени царя, а все делалось, как хотел Борис; иностранные дворы присылали Годунову дары наравне с царем. Между тем Борису известно было, что в государстве, начиная с царя Феодора, признают Димитрия наследником престола, и имя его поминалось
в церквях. Сам Борис в разных делах Феодорова времени признавал Димитрия наследником престола.
Искони ненавидящий добро в роде человеческом диавол, видя сирых братьев, царя Феодора и царевича Димитрия, ни о
чем земном не радеющих, ибо ни славы мира сего, ни богатств
не желали, и, не в силах будучи ни в чем их искусить, вложил
в сердце Бориса твердый помысл восхитить самодержавство,

чтобы быть властелином на Руси, когда истребится корень царский, не ведая того, что Бог власть кому хочет, тому дает. И,
тревожимый опасениями за свою будущность и обольщаемый
мечтами о власти, Борис Годунов, привыкший распоряжаться
всем с помощью самодержавного царя, стал действовать против царевича, как против личного врага своего, желая избавиться от законного наследника русского трона.
Для осуществления своего преступного замысла Борис Годунов решил удалить царевича от московского царского двора.
Вместе с матерью – вдовствующей царицей Марией Феодоровной и ее родственниками царевич Димитрий был отправлен в
свой удельный город Углич.
Стараясь избежать опасного кровопролития, Борис Годунов
пытался сначала оклеветать юного наследника престола, распустив через своих приверженцев лживые слухи о мнимой
незаконнорожденности царевича и запретив поминать его имя
во время богослужений. Поскольку эти действия не принесли
желаемого, коварный Борис прибег к распространению новых
вымыслов: будто бы Димитрий I с юных лет уже являет в себе
наследственную суровость государя, отца своего. Но все это казалось Борису недостаточным; он не мог рассчитывать на царский престол, пока жив Димитрий, а потому решился погубить
царевича. Попытка отравить юного царевича с помощью Василисы Волоховой, кормилицы Димитрия Иоанновича, не увенчалось успехом: смертоносное зелье не вредило отроку.
Но когда злодеи убедились, что нельзя совершить злодеяние
в тайне, они решились на явное. Через своего сообщника Андрея Клешнина Борис отыскал знакомого человека, дьяка Михаила Битяговского, взявшегося собственноручно умертвить
царевича. И посланный в Углич со своим сыном Даниилом и
племянником Никитой Качаловым, будто бы для управления
земскими делами и хозяйством вдовствующей царицы, Битягов-

ский поручил Волоховой вывести в назначенное время царевича во двор. В субботний день 15 мая 1591 года утром боярыня
мамка Волохова позвала Димитрия гулять во двор; кормилица
Ирина, как бы предчувствуя, удерживала царевича во дворце,
но мамка силой вывела его из горницы в сени, к нижнему
крыльцу, где уже были Осип Волохов, Данило Битяговский и
Никита Качалов. Волохов, взяв Димитрия за руку, сказал: «Сие
у тебя новое ожерелье, государь?» Он же, кроткий агнец, подняв голову, тихим голосом отвечал: «Сие есть старое ожерелье». И Волохов кольнул его ножом по шее, но не захватил гортани. Кормилица, видя пагубу своего государя, пала на него и
начала кричать, и убийца, бросив нож, побежал, но союзники
его Данило Битяговский и Никита Качалов били кормилицу едва не до смерти и, отняв из рук ее праведного отрока, дорезали
и сбросили его вниз с лестницы. В это время вышла на крыльцо царица и, увидев гибель сына своего, громко стала вопиять
над ним. При виде этого страшного злодеяния пономарь соборного храма, запершись на колокольне, ударил в набат, созывая
народ. Сбежавшиеся со всех концов города люди отомстили за
невинную кровь восьмилетнего отрока Димитрия, самочинно
расправившись с жестокими заговорщиками. Донесено было в
Москву об убиении царевича, и сам царь хотел отправиться в
Углич для исследования преступления, но Годунов под разными предлогами удержал Феодора Иоанновича в Москве. И
через своих людей князя В.И. Шуйского (впоследствии царь),
окольничего Клешнина и дьяка Вылузгина, посланных в Углич
для судебного разбирательства, Борис Годунов сумел убедить
царя в том, что его младший брат якобы страдал падучей болезнью и умер нечаянно, упав на нож.
Царица-мать, обвиненная в недостатке надзора за царевичем, была сослана в отдаленный скудный монастырь святого
Николая на Восхе, по ту сторону Белого озера, и пострижена в
иночество с именем Марфы. Братья ее были сосланы по раз-

ным местам в заточение; жители Углича за самовольную расправу с убийцами одни были казнены, другие сосланы на поселение в Пелым, а многим урезывали языки.
Казалось, все заглушено или все умерло; но глас Божий –
глас народа: возникла молва народная о усопшем царевиче, и
глухой ропот, тщетно подавляемый, все возрастал. Несмотря
на приговор боярский и указ царев, никто не верил угличскому
розыску князя Шуйского, хотя и укрепленному рукоприкладством стольких свидетелей мирских и духовных. Нельзя думать, чтобы верил и сам князь Шуйский, когда при других обстоятельствах, уж пятнадцать лет спустя, увенчанный сам наследственным венцом Димитрия, писал в окружных грамотах
своих народу, что «за грехи всего христианства православного
великого государя царевича Димитрия Иоанновича не стало,
убит же он, как непорочный агнец, в Угличе». Он перед всей
Россиею свидетельствовал, что «царевич Димитрий Иоаннович, по зависти Бориса Годунова, яко овча незлобливо, заклася». И патриарх Иов в грамоте 1606 года писал: «Прият заклание неповинно от рук изменников своих»; и патриарх Ермоген в сказании об убиении царевича, и многие российские и
иностранные современники – все единодушно говорили, что царевич убит по тайному приказанию Годунова. Ложь, прикрывающая убийц, стала явной, когда в 1606 году открыли гроб царевича, и тогда нашли, что «в левой руке царевич держал полотенце, шитое золотом, а в другой – орехи», в таком виде его и
постигла смерть. Царевич Димитрий был погребен в Угличе в
дворцовом храме в честь Преображения Господня.

Но Господь, зрящий не на лица,
а на помыслы, прежде даже нежели они созреют в деяния, произнес
устами пророка Исаии: Мне отмщение, Аз воздам (Рим.12:19). И устами иного пророка: «Что грех отцев
взыщет на сынех до третьего и четвертого рода, милость же Его на
тысячи родов» (Исх.20:5-6). Он посетил дивными судьбами Своими
всех, причастных к смерти Димитриевой. Одним именем мнимо воскресшего отрока поражен сам Борис на престоле и все его семейство. И князь Василий Шуйский, ближайший судья в смерти царевича, низложивший первого Лжедмитрия, сам низложен с
престола во время смут второго; и опять тень царевича оказывается сильнее обладающего царя: сам он невольно пострижен, как бы за невольное пострижение матери царевича и, как
братья ее Нагие, терпит он с братьями своими долголетние
узы и кончается в плену со всем своим родом, некогда столь
могущим. Таковы были дела Божии в людех Своих.
Уже в царствование Бориса Годунова у гробницы благоверного царевича Димитрия стали совершаться исцеления больных.
3 июня 1606 года, в царствование Василия Шуйского, при патриархе Ермогене, святые мощи страстотерпца были обретены
нетленными и перенесены в собор во имя Архистратига Михаила в Москве митрополитом Ростовским и Ярославским Филаретом, отцом будущего царя Михаила Феодоровича Романова.
Побуждением к этому было желание, по выражению царя Василия Шуйского, «уста лжущия заградить и очи неверующия
ослепить глаголющим, яко живый избеже (царевич) от убийственных дланей», ввиду появления самозванца, объявившего

себя истинным царевичем Димитрием. Торжественно были перенесены святые мощи и положены в Архангельском соборе
Московского Кремля, «в приделе Иоанна Предтечи, идеже
отец и братия его». После многочисленных чудесных исцелений от святых мощей в том же 1606 году «составиша празднество царевичу Димитрию трижды в год – рождение (19 октября/1 ноября), убиение (15/28 мая), перенесение мощей к
Москве (3/16 июня)». Русская Церковь благоговейно чтит память св. царевича Димитрия. Город Углич, почитающий святого царевича Димитрия своим особым небесном покровителем,
к этим дням присоединяет еще 16 мая. В этот день г. Углич совершает так называемую «празднество плащанице св. царевича». Плащаница (пелена) с изображением св. царевича Димитрия была вышита его материю на прославленные его мощи и
одр, на котором они были несены из Углича в Москву. Эта плащаница, а также образ святого царевича, «на доске писанный», были присланы из Москвы в Углич (вероятно, патриархом Ермогеном). Впоследствии «умысли чин духовный и граждане, да установят празднество плащаницы сей месяца мая в
16 день, носите вокруг дворца его и младенцы подносите, яко
же и царевич имел семь лет с половиною, исправляя сие и до
разорения Углича от Литвы». Праздник этот отличается глубоко умилительной торжественностью. В этот день после литургии вокруг «царевичева дворца» с торжественным крестным ходом обносились при пении тропаря царевичу плащаница и одр,
на котором святые мощи царевича были несены из Углича в
Москву. Под плащаницу и одр угличские граждане все – без
различия званий и состояний – почитали непременно своей
обязанностью подвести или поднести своих детей, начиная с
грудных и до 8-летнего возраста. Глубокая вера, что злодейская рука убила только тело святого царевича, а святая душа
предстоит престолу славы Царя Небесного, превращая день заклания – этот некогда ужаснейший день – в светло-радостный
праздник – в «царевичев день»! День убиения святого цареви-

ча есть день его небесной радости, и свою небесную радость он
сообщает детям, пришедшим на его праздник.
Святитель Димитрий Ростовский составил житие и описание
чудесных исцелений по молитвам святого царевича Димитрия,
из которого видно, что особенно часто исцелялись больные глазами.
В Угличе на месте убиения святого царевича Димитрия был
построен храм его имени, который в народе получил название
«церковь царевича Димитрия на крови». В этом храме хранилось рукописное житие благоверного царевича, написанное
святителем Димитрием, митрополитом Ростовским.
Во время Отечественной войны 1812 года святые мощи благоверного царевича Димитрия были спасены от поругания священником московского Вознесенского женского монастыря
Иоанном Вениаминовым, который вынес их под своей одеждой
из Архангельского собора и спрятал в алтаре, на хорах второго
яруса соборного храма в Вознесенском монастыре. После изгнания французов святые мощи были торжественно перенесены на прежнее место – в Архангельский собор.
В «Иконописном подлиннике» под 15 мая сказано: «Подобием млад отрок в венце царском и багрянице, руки молебные;
убиен бысть на Угличе повелением Бориса Годунова».
Тропарь благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и
Московскому
глас 4

Ца́pскую диади́му обагpи́л еси́ кpо́вию твое́ю,/ Богому́дpе
му́чениче,/ за скиптp кpест в pуку́ пpии́м,/ яви́лся еси́
победоно́сец,/ и же́pтву непоpо́чну Влады́це пpине́сл еси́ себе́,/
я́ко бо а́гнец незло́бив от pаба́ заколе́н еси́,/ и ны́не pа́дуяся

пpедстои́ши Святе́й Тpо́ице. / Моли́ся о деpжа́ве сpо́дников
твои́х богоуго́дней бы́ти// и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Перевод: Царский венец обагрил ты кровью твоей,
Богомудрый мученик, приняв вместо скипетра в руку крест, ты
стал победоносцем и принес себя как непорочную жертву
Владыке, ибо, как кроткий агнец, был заколот рабом, и сейчас,
радуясь, предстоишь Святой Троице. Молись, (чтобы)
государству соотечественников твоих быть угодным Богу и
сынам российским спастись.

Ин тропарь благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и
Московскому
глас 1

Всеору́жеством Ду́ха благода́ти вооруже́н быв/ и необори́м
столп и утвержде́ние оте́честву своему́ показа́ся,/ я́ко а́гнец
незло́бивый, от врага́ непра́ведно закла́н быв/ и в же́ртву
непоро́чну Го́сподеви принесе́ся. / И ны́не дар благода́ти от
всех Подвигополо́жника прие́м,/ источа́еши всем исцеле́ние,
достохва́льне благове́рный царе́вичу кня́же Дими́трие. / Сла́ва
Восприи́мшему тя от земны́х в Небе́сная,/ сла́ва Венча́вшему
тя венце́м неувяда́емым,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем
исцеле́ние.

Перевод: Ты был вооружен всеоружием благодати Духа и
стал непобедимым столпом и укреплением Отечеству своему,
как кроткий агнец, был несправедливо заколот врагом и
принес себя как непорочную жертву Господу. И сейчас,
приняв дар благодати от Подвигоположника, источаешь для

всех исцеление, достойно прославляемый благоверный
царевич князь Димитрий. Слава Воспринявшему тебя от
земного в Небесное, слава Венчавшему тебя неувядаемым
венцом, слава Подающему через тебя всем исцеление.

Ин тропарь благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и
Московскому
глас 2

Я́ко благочести́ваго ко́рене Боголюби́вый произы́де плод,/
я́ко а́гня незло́биво, непови́нно во младе́нстве закла́н бысть/ от
властолю́бца вку́пе и зла́го раба́. / Тем, я́ко златы́ми кри́лы,/
душе́вною чистото́ю и младе́нческим незло́бием/ к Небе́сней
высоте́ возлете́л еси́, страстоте́рпче Дими́трие. / И ны́не кровь
твоя́ от земли́ та́йно вопие́т к Бо́гу,/ я́ко А́веля пра́веднаго. /
Сего́ ра́ди покланя́емся ве́рою ти,/ сла́вяще просла́вльшаго тя
Бо́га,/ Его́же моли́ стране́ на́шей благоуго́дней бы́ти// и
сыново́м ру́сским спасти́ся.

Перевод: Как от благочестивого корня выросший плод, как
кроткий агнец, без вины в детстве ты был заколот любителем
власти и злым рабом. Потому, как на золотых крыльях
душевной чистоты и детской кротости ты взлетел на Небесную
высоту, страстотерпец Димитрий. И сейчас кровь твоя от
земли таинственным образом взывает к Богу, как кровь
праведного Авеля (Быт.4:10). Поэтому мы поклоняемся тебе с
верой, славя прославившего тебя Бога. Его же моли стране
нашей быть угодной Богу и сынам русским спастись.

Ин тропарь благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и

Московскому, на перенесение мощей
глас 3

Днесь вельми́ хва́лится ца́рствующий град Москва́,/ име́я в
себе́ пра́ведныя твоя́ мо́щи,/ благове́рне царе́виче Дими́трие,/
я́ко цве́ти благоуха́ннии,/ пребыва́еми во святе́м хра́ме,/
просвеще́ние подаю́т душа́м и те́лом на́шим. / Тем ра́достно тя
восхваля́ем,/ и честно́е пренесе́ние моще́й твои́х ве́рно
почита́ем, и мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га// дарова́ти нам ве́лию
ми́лость.

Перевод: Сегодня особо торжествует царствующий город
Москва, имея у себя праведные твои мощи, благоверный
царевич Димитрий, как благоуханные цветы, пребываемые во
святом храме, они подают просвещение душам и телам нашим.
Потому с радостью тебя прославляем, и чтимое перенесение
мощей твоих с верою почитаем, и молим тебя: моли Христа
Бога даровать нам великую милость.

Ин тропарь благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и
Московскому, на перенесение мощей
глас 1

Я́ко благочести́ваго ца́рского ко́рене/ Боголюби́вый
произы́де плод,/ я́ко а́гня незло́биво,/ непови́нно во младе́нстве
за́клан бысть от властолю́бца,/ вку́пе и зла́го раба́,/ тем, я́ко
златы́ми кри́лы душе́вною чистото́ю/ и младе́нческим
незло́бием к Небе́сней высоте́ возлете́л еси́, Дими́трие,/ и ны́не
кровь твоя́ от земли́ та́йно вопие́т к Бо́гу,/ я́ко А́веля
пра́веднаго,/ и сего́ ра́ди покланя́емся ве́рою твои́х моще́й

ра́це,/ из нея́же ре́ки чуде́с излива́еши/ приходя́щим ти с
ве́рою/ и любе́зно целу́ющим многоцеле́бныя твоя́ мо́щи,/
сла́вящим просла́вльшаго тя Бо́га. / Его́же моли́, держа́вный
страстоте́рпче Дими́трие,// правосла́вным сыново́м ру́сским
спасти́ся.

Перевод: Как исполненный любви к Богу, от благочестивого
царского корня выросший плод, как кроткий агнец, без вины в
детстве ты был заколот любителем власти и злым рабом,
потому, как на золотых крыльях душевной чистоты и детской
кротости ты взлетел на Небесную высоту, Димитрий, и сейчас
кровь твоя от земли таинственным образом взывает к Богу, как
кровь праведного Авеля (Быт.4:10), и потому мы поклоняемся с
верой раке с твоими мощами, из нее же ты изливаешь потоки
чудес приходящим к тебе с верой и благоговейно целующим
подающие многие исцеления твои мощи, славящим
прославившего тебя Бога. Его же моли, царственный
страстотерпец Димитрий, православным сынам русским
спастись.

Кондак благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и
Московскому
глас 8

Возсия́ днесь в сла́вней па́мяти твое́й ве́рным весе́лие,/ я́ко
бо доброра́сленный грезн, прозя́бл еси́/ и Христу́ красе́н плод
прине́сл еси́ себе́. / Те́мже и по убие́нии твое́м соблюде́ те́ло
твое́ нетле́нно,/ страда́льчески обагре́ное кро́вию,/ благоро́дне
свя́те Дими́трие,/ соблюда́й оте́чество твое́ и град твой
невреди́м,// тому́ бо еси́ утвержде́ние.

Перевод: Сегодня в прославляемом дне памяти твоей
воссияла радость для верующих, ибо ты пророс как имеющая
хорошие ветви виноградная лоза (Ин.15:5) и принес себя
Христу как прекрасный плод. Потому и после того как тебя
убили, тело твое, обагренное мученической кровью, Он
сохранил нетленным, благородный святой Димитрий, сохраняй
Отечество твое и город невредимыми, ибо ты крепость для них.

Ин кондак благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и
Московскому
глас 8

Свети́ло пресве́тлое яви́ся днесь Боже́ственная па́мять твоя́:/
богодарова́нная ти чудеса́, я́ко ре́ки,/ от вся́ких
многоразли́чных неду́г подае́ши исцеле́ние с ве́рою
призыва́ющим тя,/ созыва́я нас к похвале́нию прославля́ющаго
тя Бо́га. / Его́же моли́, страстоте́рпче Дими́трие,/ мир ми́рови
дарова́ти,/ от ви́димых и неви́димых враг правосла́вныя лю́ди
невреди́мы сохрани́ти, да зове́м ти: ра́дуйся,// ты бо еси́
утвержде́ние гра́ду на́шему.

Перевод: Преярким светилом явился сегодня день святой
памяти твоей: дарованные Богом тебе чудеса, как потоки, от
множества всяких различных болезней ты подаешь исцеление
с верой призывающим тебя, созывая нас к благодарению
прославляющего тебя Бога. Его же моли, страстотерпец
Димитрий, даровать мир всему миру, от видимых и невидимых
врагов сохранить невредимыми православных людей, да
взываем к тебе: «Радуйся, ибо ты крепость для города
нашего».

Ин кондак благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и
Московскому, на перенесение мощей
глас 4

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ яви́лся еси́ днесь в ца́рствующем
гра́де Москве́,/ благове́рне царе́виче Дими́трие,/ сия́я
пра́ведными свои́ми мощми́. / К ни́мже притека́юще,
исцеле́ния дар прие́млем и глаго́лем:/ ра́дуйся, всекра́сне
душе́ю,/ благоро́дне Дими́трие,/ я́ко прия́л еси́ от Бо́га ве́лий
сей дар// и вене́ц нетле́нный.

Перевод: Как преяркая звезда, ты явился сегодня в
царствующем городе Москве, благоверный царевич Димитрий,
сияя праведными своими мощами. К ним же приходя,
получаем дар исцеления и говорим: «Радуйся, прекрасный
душой, благородный Димитрий, так как принял ты от Бога
великий этот дар и венец нетленный».

Молитва благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и
Московскому
О, пресла́вный и ди́вный в чудесе́х, красото́ му́чеников,
страстоте́рпче царе́вичу кня́же Дими́трие! Ско́ро предста́ни
Небе́сному Царю́ и му́ченическия твои́ ру́це о нас, гре́шных,
моле́бне к Нему́ простри́, я́ко име́яй дерзнове́ние вели́ко;
сохрани́ же твои́ми моли́твами град сей, и вся гра́ды и ве́си
правосла́вныя, и Святе́йшаго Патриа́рха (имя рек) и
преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы, епи́скопы и весь
свяще́нный чин церко́вный, и в пала́те бра́тию на́шу, и вся
правосла́вныя христиа́ны; всех нас приими́ во твое́
заступле́ние, и от всех бед и зол избавля́я, и от наше́ствия

ви́димых и неви́димых борю́щих нас враго́в свобожда́я, и тех
всяк наве́т и злохи́трство погубля́я и отгоня́я; та́же
прегреше́ний на́ших проще́ние испроси́, и в век бу́дущий
Небе́снаго Ца́рствия нас сподо́би, и спасе́нных Бо́гу предста́ви,
благода́тию и человеколю́бием Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са
Христа́, Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не, и при́сно, и
во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая благоверному царевичу Димитрию,
Угличскому и Московскому
О, святы́й му́чениче, благове́рный царе́вичу и кня́же
Дими́трие! Я́ко а́гнец незло́бив от раба́ заколе́нный, венце́м
ца́рским от Го́спода венча́лся еси́, и сын царе́в быв, му́ченик
непобеди́м яви́лся еси́, и вме́сто земны́х и тле́нных на Небеси́
нетле́нное восприя́л еси́. И ны́не предстоя́ в ра́дости Святе́й
Тро́ице, посеща́й творя́щыя ве́рно твою́ светоно́сную па́мять:
соблюда́й оте́чествие твое́ и град твой невреди́м, тому́ бо еси́
утвержде́ние: утверди́ правосла́вных жи́тельство в ми́ре
глубо́це: междоусо́бную брань укроти́, и вся поле́зная да́руй
всегда́ лю́дем твои́м моли́твами твои́ми, да ве́рою и любо́вию
вопие́м: ти ра́дуйся, свя́те Дими́трие, ве́рных люде́й те́плый
засту́пниче и прибе́жище и земли́ Росси́йския украше́ние.
Ами́нь.
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