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05 ОКТОМВРИ - Житие на преподобния

Дамиан Печерски
Когато, налегнати от душевни и телесни болести, призовем на помощ
презвитерите, както ни наставлява Писанието, за да ни помажат с елей,
да призовем мислено и угодилия на Бога презвитер и целител, блажения
Дамиан, който се подвизавал в светия Печерски манастир, когато там
бил игумен преподобният Теодосий.
Този достоен за удивление монах ревностно подражавал на
ангелското житие и на добродетелите на преподобния отец Теодосий,
негов наставник. По свидетелството на мнозина той бил смирен по
сърце, послушен, покорен към всички. Тия, които заедно с него
обитавали килията, били очевидци на кротостта, нощното бдение,
прилежното четене на свещените книги и честото му ставане за
молитва. Същите очевидци разказват и за много други подвизи на този,
който бил такъв постник и се отличавал с такова въздържание, че освен
хляб и вода не вкусвал нищо друго до самата си смърт. За своя
благочестив живот се удостоил да получи от Господа дар на
чудотворство - благодат да изцелява болни, подобно на светия
безсребреник и чудотворец Дамиан, чието име носил. Щом някой
донасял болно дете или довеждал възрастен човек, страдащ от някакъв
недъг, игуменът Теодосий повелявал на блажения Дамиан да се помоли
за болния. Смирено, с безропотно покорство, със съзнанието, че е
недостоен за дара на изцелението, той се помолвал, помазвал болните с
елей и по Божията благодат всички се изцелявали и си отивали здрави.
Така блаженият Дамиан се подвизавал дълги години богоугодно,
в монашески трудове, и след много дела за душевното си спасение
станал достоен за вечния живот. В края на дните си той се разболял и
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като видял, че кончината му приближава, започнал да моли Бога със
сълзи:
- Господи мой, Иисусе Христе, сподоби ме да споделя славата на
Твоите светим и ме удостой като тях с Твоето царство. Моля Те,
Владико, не ме отлъчвай от моя отец и наставник, преподобния
Теодосий, но ме приеми с него в Твоето царство, което Си приготвил за
праведните.
Докато се молил така, внезапно до ложето му застанал ангел в
образа на преподобния Теодосий. Склонил се над Дамиан, целунал го с
любов и му казал:
- Чедо, Господ, па Когото се молиш, ме изпрати да Те известя, че
молението ти ще бъде изпълнено: ще бъдеш причислен към светиите
Му и с тях ще се вселиш в царството на Небесния Владика. Когато
Господ ти повели да се преставиш от този свят и да отидеш при Него,
пак ще бъдем неразлъчни.
С тези думи ангелът станал невидим. Блаженият Дамиан разбрал,
че това видение е от Бога, понеже не видял посетителя си нито да влиза,
нито да излиза през вратата, а станал невидим на мястото, на което се
бил появил. Той извикал веднага послушника и го изпратил при
преподобния Теодосий с молба да дойде при него. Когато дошъл,
блаженият Дамиан с грейнало лице го попитал:
- Така ли ще бъде, свети отче, както ми обеща днес във видение?
Преподобният Теодосий, който не знаел нищо, му отвърнал:
- Не зная, синко, какво съм ти обещал.
Тогава блаженият Дамиан му разказал как се молил и как му се
явил някой в образа на преподобния Теодосий и му дал такова
обещание.
Като чул, боговдъхновеният Теодосий възхвалил Бога и със сълзи
казал на преподобния:
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- Наистина, чедо, ще бъде тъй, както ти е обещано, защото ангел
Божий ти се е явил в моя образ. Аз, грешният, как мога да обещавам
славата, която е отредена за праведните.
Като чул това, блаженият Дамиан се изпълнил с радост и
надежда. Междувременно в килията му се събрали и други монаси. С
братско целование той се простил с тях и с мир предал душата си в
ръцете на Господа, когато ангелите дошли да я приемат. Лицето му
просияло от радостната раздяла на душата с тялото1. Тогава
преподобният Теодосий се разпоредил да се съберат всички братя. С
песнопения и голяма почит погребали в пещера тялото на Христовия
угодник в чест на прославяния в Троица Бог.
По молитвите на блажения целител Дамиан Господ да сподоби и
нас во веки веков със Своето царство, където няма болест. Амин.

1

Преподобният Дамиан се преставил през 1070 г. Мощите му почиват в пещерата на
свети Антоний в Киево-Печерската лавра.
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