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Свети Михаил, митрополит Киевски и на цяла Русия, светителства през 10-

ти век в дните на равноапостолния княз Владимир. Знаем от Йоакимовата 

летопис, един от най-древните църковно-исторически източници на Руската 

църква, че свети Михаил е по произход българин, Преславски епископ, 

поставен от константинополския патриарх Николай II Хрисоверг за митрополит 

на Русия, изпратен за покръстването народа на руската земя. Епископ Михаил 

се прославя със свят живот, премъдър по разум и с дарба да преподава истините 

на вярата. В отговор на молбата на княз Владимир, изпратена от Херсон, където 

князът се кръщава и венчава за византийската принцеса Ана, патриарх Николай 

изпраща епископ Михаил с други църковни пастири от България и Византия, за 

да осъществят делото на кръщението на руския народ. 

Свети Михаил е съпроводен от шестима епископи и многоброен клир, 

посрещнат е от княза тържествено и шествието на новопоставения епископ 

Михаил се отправя към престолния град Киев. Духовенството носи 

многобройни светини и мощи. 

Времето на митрополитското служение на свети Михаил не е дълго – от 

988 до 992 година, но той остава в паметта на Църквата с блестяща и неуморна 

евангелска проповед сред езичниците, с кръщаване и утвърждаване на 

новопросветените във вярата. В службата на светителя се казва: „той донесе от 

царстващия град Христовото Евангелие и го дарува на обхванатата от нищета 

на неверието руска земя.“(1) 

Още с идването си в Киев светителят Михаил кръщава синовете на княза, а 

после и болярите. „И до днес град Киев блести с ризата на кръщението, облечен 

от теб, светителю“ (пак там) – възпяват химнографските текстове. Жителите на 

град Киев, събрани на брега на река Днепър, се кръщават от свети Михаил и 

оттук Христовата вяра става вяра на цялата руска земя – и в Новгород и в 

www.azbuka.ru 
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Ростов, където светителят пътува за своето покръстителско дело – разрушаване 

на идолски капища, масово покръстване, строеж на храмове и ръкополагане на 

духовенство. Митрополит Михаил е изтребвал „тръните на многобожието и е 

посял плодородно семе в руската земя.“(пак там) 

Когато на 15 юни, 992 г. свети Михаил се представя в Господа, 

равноапостолният княз Владимир е безутешен, защото се лишава не само от 

велик духовен пастир, но и от мъдър съветник в държавното управление. 

Единадесет години след кончината на светителя е разкопан гроба му, а 

мощите са намерени нетленни. През 12 век са пренесени в Киево-Печерската 

лавра, в пещерата на свети Антоний, а оттам, през 1730 г. са положени във 

Великата Успенска църква на лаврата, където се покоят и досега. Оттогава 

денят на честването на митрополит Михаил е на 30 септември 

Бог да омиротвори православната земя по неговите свети молитви! 
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