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Тропар на мъченици
Твоите мъченици, Господи, при своите страдания
приеха от Тебе, нашия Бог, нетленни венци, защото,
имащи Твоята сила, мъчителите повалиха и съкрушиха
на демоните безсилната дързост: с техните молитви
спаси нашите души.
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Юлий от Дуросторум (днешна Силистра) се родил в семейство на родители
езичници. Датата на покръстването на Юлий в християнската вяра е неизвестна.
Юлий служил като римски войник в продължение на 27 години - първо като
наборник, след това се завърнал като ветеран, общо седем военни кампании.
Предвид годините и местата, в които е служил Юлий, се предполага, че той
вероятно е бил воин в Legio XI Claudia.
В изпълнение на четвъртия едикт за преследването на християните, издаден
от Диоклециан, Юлий бил изправен пред префекта Максим, след като бил
арестуван от щабните войници на Максим за отказ да се поклони на езическите
богове. След като чул, че е римски войник, Максим похвалил Юлий, че е мъдър
и сериозен човек. В знак на благодарност за дългогодишната му военна служба,
префектът предлага на Юлий изгодна сделка: ако Юлий извърши публична
жертва на римските богове, Максим ще поеме вината за греха на жертвата и ще
даде на Юлий свобода, десетгодишна премия и имунитет от бъдещи обвинения.
Воинът Юлий, с двадесет и седем години служба в седем военни кампании,
несравним с никой в битка и с неопетнено военно досие, заявил на префекта
Максим, че остава верен на по-висши заповеди. Когато го попитали за военната
му служба, Юлий казал, че е бил в армията и се е записал отново като ветеран,
и през целия си живот се е покланял на Бога, Който е създал небето и земята, и
Му служи до ден днешен.
Префектът Максим дори му предложил: „Ако мислиш, че е грях, позволи ми
аз да поема вината. Аз съм този, който те принуждава, така че ти можеш
само да създадеш впечатление, че действаш доброволно. След това можеш да
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- Родни светии си отидеш вкъщи спокойно, ще вземеш своята десетгодишна премия и никой
никога няма да ти създава проблеми отново“.
Но Юлий категорично отказал всички подобни уловки. На въпроса защо се
страхува повече от мъртвец, отколкото от живия император, той отговорил:
„Той беше Този, Който умря за нашите грехове, за да ни даде вечен живот.
Същият този Човек, Христос, е Бог и пребъдва вовеки. Който вярва в Него, ще
има вечен живот; който се отрече от Него, ще има вечно наказание.“ Максим
го посъветвал, от съжаление, да принесе жертва на боговете и да продължи да
живее. „Да живея с теб“, казал Юлий, „би било смърт за мен... Избрах
смъртта, за да живея със светиите завинаги“.
На път за екзекуция в Дуросторум в Долна
Мизия (днешна Силистра), той бил посрещнат
от човек на име Исихий, воин - християнин,
познат му от затвора. „Вземи венеца“, му казал
Исихий, „който Господ е обещал да даде на
тези, които вярват в Него, и ме поменавай,
защото и аз ще те последвам. Предай найсърдечните ми поздрави на Божия слуга, нашия
брат Валенцио, който вече е отишъл преди нас
при Господа, заради правдивото изповядване на
вярата“. Когато Юлий взел превръзката за
очите, преди да бъде обезглавен, той се обърнал
с молитва към Спасителя: „Господи Исусе
Христе, страдам заради Твоето име. Умолявам
Те да приемеш моя дух заедно със Своите свети
мъченици.“ Тогава палачът сложил край на
живота на Юлий, посичайки го с меч. Това се
случило някъде между януари и март, 304 година.
Паметта му се почита на 27 май/8 юни.
Свети мъченици Юлий Ветеран и Исихий Доростолски, orthodoxartsjournal.org
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За свети мъченик Марк Доростолски сведенията, които открихме, са изключително оскъдни.
Единствено се споменава, че паметта му се почита на 8 юни, заедно със свети Юлий Доростолски, но
свети Марк Доростолски приел мъченическа смърт в Кесария Палестинска. Не открихме и икона на
светеца.
Източник: Марк Доростольский, мученик, http://ortho-rus.tk/articles/svyatye.html
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