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Духовні настанови–10

Пустельництво

У життєписах святих, окрім мучеників, представлені нам як 
герої віри і пустельники, які покинули світ і пішли на самоту. Там 
вони пережили внутрішню боротьбу, тобто інтенсивне очищен-
ня, зносячи важкі умови, пов’язані з добровільними постами, а 
головне — з довгими нічними чуваннями та молитвами. Святий 
Василій Великий, який відвідав ці скити пустельників, бачив 
не тільки позитиви, але звернув увагу і на певні негативи, на-
приклад, один пустельник любувався в крайнощах, занедбуючи 
суть святості, тощо. Святий Василій визнає з власного досвіду, 
що коли почав практикувати пустельницьке життя, то хоча й 
усе покинув, але самого себе не покинув. Тому він більше не 
бачив ідеалу ні в пустельницькому житті, ні в більших монасти-
рях з великою братією, де монахи плели кошики і перебували 
в глибокій тиші, але наголосив, що найефективніший шлях до 
очищення — це невелика спільнота монахів на зразок сім’ї. Він 
уклав їм правила монашого життя.

Основа  святості,  як  вказано  в життєписах  святих —  це 
т. зв. смирення, тобто глибока покора — усвідомлення своєї грі-
ховності  і, водночас, велика довіра до Божого милосердя. Це 
проявляється змаганням за Божу присутність та готовністю по-
слухати Бога і настоятеля. У Святому Письмі сказано про Авра-
ама та Еноха, що вони ходили з Господом. Ходити з Господом, 
означає бути в Божій присутності, насамперед, в молитві, а потім 
і в дрібних життєвих ситуаціях спілкуватися з Богом, зберегти 
чисте серце — чисте мислення та бажання. Крім того, йдеться 
про те, щоб шукати Ісуса у щоденному житті. Де є ісус? Де є 
Він: в моїй молитві, коли маю зректися цікавості чи коли маю 
прийняти безсилля, у малих невдачах, в розмовах?

Як зразок святості святий Василій бачив життя перших хри-
стиян, які мали одне серце та одну душу, і ніхто ні про що своє 
не говорив, що це його власне (див. Діян. 4). Цей біблійний іде-
ал він вклав  і до правил. Читаючи його правила, виявляємо, 
що всі вони мають один спільний напрям: як зберегти Духа 
Божого і не угасити Його, а далі — як в кожній ситуації викри-
вати стару людину і не дозволити їй себе обманювати. Монахи 
задавали св. Василію питання зі звичайних щоденних ситуа-
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цій. Переважно за тим, що здається чеснотливою поведінкою, 
св. Василій викриє приховане власне «я». Навіть роблячи добро, 
людина шукає своєї реалізації — своє «его», і на це святий вказує 
у правилах. Для пояснення він використовує цитати зі Святого 
Письма. У різних варіантах він підкреслює, що те, що ми робимо 
зі спрямуванням на Ісуса, це зроблено в Божому Дусі, і навіть, 
якщо б наші зусилля назовні закінчилися невдачею, все ж, це 
означає перемогу в духовній боротьбі. Але те, що ми робимо зі 
спрямуванням не на Ісуса, а на своє добро, то за цими вчинками 
не є Божий Дух, а в духовному житті та в духовній боротьбі це 
означає поразку, і навіть якщо б назовні було видно т. зв. успіх 
чи розвиток уявної чесноти.

Наприклад, у правилах подане запитання: «Чи по Божому посту-
пає той, хто будучи скривджений, нікому того не виявить, дума-
ючи, що терпеливістю і прощенням залишає все на суд Божий?».

Питання поставлено так, що створюється враження, ніби воно 
вирішує проблему дуже чеснотливої людини, яку скривдили. 
Святий Василій знову відповідає так, що викриває «стару люди-
ну», духовний корінь: «він матиме подвійний гріх: сам порушить 
заповідь: “Не будеш ненавидіти брата твого у твоїм серці; до-
кори щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха” 
(Лев. 19, 17), і через мовчанку стає співучасником гріха, бо хоч 
міг напоумленням здобути брата, як сказав Господь (Мт. 18, 15), 
він дозволяє йому пропадати у гріху».

Через відповідь святого, яка веде до суті, начебто впав міраж 
фальшивих чеснот і людина починає тверезо думати й бачити, 
що є суттєвим у відношенні до Бога.

Вперше читаючи правила, у читача складається враження, 
що коли св. Василія щось запитують, він їм на це не відповідає 
і говорить про щось цілком інше. Переважно людина не здатна 
бачити приховану гордість «старої людини», на яку святий вказує 
у своїй відповіді, а тому здається, ніби відповідь не пов’язана 
зі запитанням.

Інше питання: Як мають поступати всі щодо неслухняного?
Святий Василій не відповідає, як усі повинні поступати, але 

відразу підкреслює відмінність, що  інакше має ставитись до 
неслухняного настоятель, а  інакше брати. Настоятель несе за 
нього відповідальність і мусить йому докорити та духовно його 
лікувати, навіть гіркими ліками. Інші брати мають співчувати 
неслухняному, але правильно, а не фальшиво, як хворій частині 
тіла. Вони повинні усвідомлювати, що неслухняний вчинив зло, 
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і не повинні неправильно його жаліти, начеб настоятель, доко-
ривши, завдав йому кривду. Таке правильне ставлення веде до 
того, що і настоятель, і брати зберігають Божого Духа. Якби бра-
ти почали його лікувати кожен по-своєму, а настоятель, замість 
відповідального ставлення, мав лише співчуття, це призвело б 
до протилежного наслідку.

Святий Василій так аргументує, опонуючи пустельництву: «Як 
ти хочеш бути останнім, коли ти є сам?».

На запитання, якою має бути душа, якій Бог дозволив займа-
тися Божими справами, очікується відповідь: аскетична, ревна, 
побожна, мудра тощо. Але св. Василій відразу ж напрямляє мо-
нахів до суті і скаже тільки одне: здивована. І як приклад вказує 
на Давида, який з подивом сказав: «Хто я, Господи, і який мій 
дім, що Ти привів мене аж сюди?».

Коли св. Василія запитують про євангельське правило «сідати 
на останньому місці», він відповідає, що ми повинні цього праг-
нути, але не маємо за останнє місце сперечатися і когось з нього 
виганяти, бо це було б те саме, що й прагнення першого місця.

Святий Василій постійно вказує на те, що центр духовного 
життя полягає у відношенні до Бога, а не в спрямуванні на своє 
зростання в досконалості або чесноті, а фактично на своє «я». Ми 
не повинні поводитися нечеснотливо, але чесноти радше є пло-
дом відношення до Бога. Тому такою важливою є, насамперед, 
молитва, в якій людина входить у Божу близькість і у внутрішню 
єдність з Ісусом.

Недостатньо, що монахи покинули світ, сім’ю, що живуть в 
монастирі, що склали обіти чистоти, убогості і послуху. Святий 
Василій підкреслює, що необхідно змагатися за внутрішнє очи-
щення, тобто за відділення від свого «его» і за з’єднання з Богом. 
Цьому найбільше допомагає правдива братня спільнота (койно-
нія). Ісус закликає дотримуватися Його заповідей, про які сказав: 
«Той, у кого Мої заповіді, і хто їх береже, той Мене любить. Хто 
ж Мене любить, того Мій Отець полюбить, і Я того полюблю і 
йому об’явлю Себе» (Ів. 14, 21).

Наголошуючи на ідеалі спільнотного монашого життя як шля-
ху до святості, ми не засуджуємо пустельників, не засуджуємо 
їхній героїчних чеснот, яких багато з них досягли і які нам дані 
як приклад у житті святих. Однак вказуємо на спільнотне життя 
у невеликій спільноті, завбільшки з сім’ю, як на більш інтен-
сивний  і безпечний засіб внутрішнього очищення, ніж шлях 
героїчних особистостей. Не кожен має до себе настільки героїч-
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ну правдивість і самокритику, щоб могти успішно йти шляхом 
пустельництва чи навіть стовпництва. Багато з цих святих, як 
пустельники, так і стовпники, своїм радикалізмом мають спону-
кати нас, щоб ми хоча б щось робили для свого спасіння.

Крім того, сьогодні наслідувати пустельників та іти в пустелю 
практично неможливо, але можна зробити собі пустелю там, де 
ми є. Як? Необхідно на деякий час віддалитися від духа цього сві-
ту. Позбутися телебачення, радіо, а отже і провідних мас-медіа, а 
також радикально обмежити інтернет. Перш за все, треба знайти 
місце і час для молитви. Тоді в молитві змагатися за перебування 
у Божій присутності і в Божому слові. Часто це є велика жер-
тва, бо людська природа противиться цьому. Але коли людина 
витримає, тоді Бог дасть світло пізнання і справжню любов до 
Нього, а також любов до ревності за спасіння безсмертних душ.

Що стосується монастирів, то необхідно у щоденному роз-
порядку дня, виділити час для внутрішньої молитви. Слід роз-
різняти внутрішню молитву і традиційне розважання, а також 
внутрішню молитву від рецитування псалмів, тобто молитви з 
часослову. Треба, щоб монах пройшов через традиційне розва-
жання і молитву часослова. Але якби він залишився лише на рівні 
побожного рецитування, позбавляючи себе внутрішньої молитви, 
духовне зростання припиниться. Таких монахів і монахинь сто-
сувалися б слова ап. Павла: «Я повинен годувати вас молоком, бо 
ви не можете знести тверду страву» (див. 1 Кор. 3, 2).

Внутрішня молитва полягає в тому, що людина зупиниться 
перед Богом і перебуває перед Божим обличчям, вчиться бути 
з Ісусом. Вона не повинна терпіти сама, але разом з Христом, 
як взиває апостол:  «Я розп’ятий з Христом, не я вже живу, а 
Христос живе в мені» (Гал. 2, 20). Боже слово говорить, що закон 
є вихователем до Христа. Це означає, що коли усвідомимо наш 
гріх, то реально пізнаємо, що потребуємо Спасителя. Це породжує 
правдиве відношення до Господа Ісуса. Це не щось штучне, але 
основна життєва необхідність у нашому земному випробуван-
ні, в якому вирішується наша вічність. Хто не пізнає себе та не 
хоче бачити свій гріх, навіть не потребує Христа. Така особа, 
хоч і знаючи багато побожних інформацій, якими навіть може 
підбадьорити інших і духовно навчити, не дасть їм головного — 
реалізації Євангелія. Ісус каже, що той, хто слухає Боже слово, але 
не виконує його, схожий на чоловіка, який будує дім на піску, а 
хто слухає і виконує, той будує дім на скелі. А це дуже серйозне 
напоумлення, адже від цього, на кінець, залежить спасіння душі.
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Для апостольських душ, що живуть у світі, потрібно створю-
вати молитовні групи, окремо для чоловіків  і жінок. Потрібно 
хоча б раз на тиждень принаймні годину чи дві разом молитися.

Кожен щирий чоловік мав би жертвувати Богу один день 
на місяць як день покаяння. Тоді він мав би присвятити час 
молитві, покаянню і Божому Слову разом з кількома іншими чо-
ловіками. Тут йдеться про взаємне підбадьорення. Так біблійне 
свято новомісяччя отримає правдивий і актуальний сенс. Зокре-
ма, йдеться про першу суботу місяця, т. зв. Фатімську суботу. 
Програма зосереджена передусім на спільній молитві, в якій 
чоловіки можуть вільно підняти руки і голосно молитися, взивати 
до Бога. Вони мусять мати чіткий порядок, щоб протягом моли-
товної години перебувати з Ісусом. Цього дня хай переживуть 
три години у внутрішній молитві, а після кожної з них, хай буде 
коротке свідчення.

Де чоловіки можуть проводити покаянний молитовний день?
Або в якомусь монастирі, або в недіючій церкві чи каплиці, або 

в родинному домі, або в іншому місці, де можна молитися вголос.
Як молитовні зустрічі мають переживати жінки?
Найкраще в контемплятивному чи іншому монастирі, де є 

місце для зустрічей. З практичних міркувань було б доцільно, щоб 
щомісячні зустрічі жінок, якщо вони мають дітей, відбувалися 
в іншу суботу, ніж зустріч чоловіків.

Прикладом ревності є жінки, які на спільні молитовні вихідні 
приїжджають до монастиря, долаючи понад 100 кілометрів. Вони 
також беруть із собою своїх маленьких дочок та онучок. Цьому 
монастирю Бог дає благословенний зріст духовних покликань. 
Монахиням не потрібно турбуватися про підготовку наук чи 
про спеціальне проведення молитви, бо жінки вже ознайомлені 
з принципами внутрішньої молитви. Достатньо, якщо монахині 
послужать їм простим спрямуванням у молитві, а потім приготу-
ванням простої поживи. Зрештою, самі сестри з цієї молитовної 
зустрічі отримають велике підбадьорення до ревності. Ці жінки 
переважно мають відношення до монастиря, вони є т. зв. «терці-
арками». Вдови, які є серед них, щодня вірно моляться і вважа-
ють молитву своєю роботою. Вони збираються разом на молитву 
і моляться невеликими групами протягом кількох годин. Так 
роблять вже протягом кількох років. Тоді через  їхню молитву 
Дух Божий віє і на молодих людей, дає їм благодать навернення 
і вливає в душі ревність перших християн.
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Як повинні знайти духовну пустелю священики?
Деякі священики вже кілька років збираються на духовну 

пустелю. У неділю ввечері зберуться на одній парафії і повер-
таються аж у вівторок, після спільного обіду. В понеділок є ви-
значена молитовна програма: мінімум три години внутрішньої 
молитви. Після кожної години є свідчення. Таким чином, вони 
принаймні одну годину моляться над Божим Словом, щоб могти 
дати живе слово на недільній проповіді. Крім того, вони спільно 
говорять про свої проблеми, а також про те, як вести довірені 
їм душі до духовного пробудження. вони усвідомлюють, що 
мусять почати від себе і що мусять починати з молитви. 
Тому також дбають про те, щоб у їхній парафіях засновувалися 
молитовні групи.

Нехай же радикалізм пустельників, які йшли в пустелю і шу-
кали самоту, щоб могти були в близькості Бога, надихне чоловіків 
і жінок шукати цю духовну пустелю серед даних можливостей.

Що стосується особистої молитви, то діє Ісусове слово: «Ти ж, 
коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й 
молись до свого Небесного Отця» (Мт. 6, 6). Християнські храми 
впродовж дня переважно пусті. Нехай же вони стануть про-
стором, де можна вийти з духа світу, простором для стишення 
і молитви.

Бог хоче дати духовне воскресіння, але Він чекає на ревних 
молільників!
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Покров ПресвЯтої БогороДиці

«Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі 
та з хорами святих невидимо 

за нас молиться Богу. 
Ангели з архиєреями поклоняються, 

апостоли з пророками радуються, 
бо за нас благає Богородиця споконвічного Бога»

Кондак празника

Це  сталося  за  правління  імператора  Лева  Премудрого 
у 903 році після Р. Х. Гнів Божий навис над Царгородом, всюди 
лютувала страшна пошесть1, від якої померло багато людей. Тоді 
народ почав каятися. Люди у церквах визнавали свої гріхи, спо-
відались та просили Пресвяту Богородицю про заступництво. А 
хто взиває до Пречистої Діви, той безсумнівно буде вислуханий. 
Про це свідчить і сьогоднішнє свято, яке має нам пригадати, 
якою сильною є для нас допомога Пречистої  і Пренепорочної 
Діви Марії.

Про те, що сталося, читаємо далі в житті св. Андрія2, юроди-
вого Христа ради: «Однієї ночі, під час нічних чувань у Влахерн-
ській церкві3, в якій зберігалася риза Богоматері з омофором і 
частиною пояса, на молитву прийшов св. Андрій. З ним був і його 
учень Епіфаній та ще один слуга. Андрій, як звичайно, пробув 
у церкві аж до ранку, а о четвертій годині побачив надзвичай-
не видіння: Небесну Царицю, одягнену в сонце, яка приходила 
від головних вхідних дверей церкви. Святі Іван Предтеча і Іван 
Богослов злегка підтримували Її руки, а багато ангелів та свя-

1  Згідно з іншими джерелами, це був напад арабів на Царгород.
2  Його пам’ять вшановуємо 2 (15) жовтня.
3  Свою назву вона отримала від Влахернської морської протоки, 
розташованої поблизу Царгорода.
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тих у білих одежах йшли перед Нею, а інші за Нею, співаючи 
гімни і духовні пісні. Коли Владичиця наблизилася до амвону, 
Андрій підійшов до Епіфанія і запитав його: “Чи ти бачиш Вла-
дичицю і Царицю світу?” “Бачу, мій духовний отче”, — відповів 
Епіфаній.  Їм пригадалися слова: “Хто це така, що виглядає, 
немов та досвітня зоря, прекрасна, як місяць, ясна, мов сонце, 
страшна, мов військові загони?”  І спостерігали вони, що буде 
далі. Пренепорочна приклонила коліна і молилася якийсь час, 
обливаючи сльозами Своє Пречисте лице. Закінчивши молитву, 
Вона підійшла до престолу  і біля нього також заступалась за 
християн. Після молитви Богородиця зняла з Себе свій, світлом 
сяючий покров, що накривав Її голову, й урочисто тримала його 
розпростертим над цілим народом. Обидва святі тривалий час 
дивилися на цю небесну появу».

З того часу пошесть у Царгороді припинилася (а згідно з ін-
шими джерелами — араби відступили). Святі Андрій і Епіфа-
ній розповіли про те, що бачили. Тоді весь народ, наче одними 
устами, почав величати Пречисту Діву Марію. Це видіння було 
зображене на великій  іконі, яка зберігається у Влахернській 
церкві. Юродивий Андрій був скитом-слов’янином з південних 
земель Руси-України. Він з  іншими невільниками опинився у 
Царгороді в одного багатого пана. Тут він пізнав і полюбив Хри-
ста. Діставши від пана свободу, він багато часу проводив на 
молитві та читанні Святого Письма.

Слов’янські народи, а особливо Русь, вельми почитали Пречи-
сту Богоматір. Князь Ярослав Мудрий у 1037 році, після того, як 
розбив печенігів, віддає увесь народ під опіку Богородиці, щоб 
Вона його охороняла. І так, з волі монарха, Пресвята Богороди-
ця стає нашою всенародною Заступницею, Покровителькою і 
Царицею. Князь Володимир Мономах свою перемогу над полов-
цями завдячує Богу і Пресвятій Богородиці. Наші князі зі своїм 
військом, йдучи в похід проти половців у 1103 році, складали 
обітниці Богові і Пречистій Діві Марії. Король Данило Галицький 
після успішного походу, спішить з подякою до ікони Пречистої 
Діви Марії в Холмі та до Її стіп складає щедрі дари. Пам’ять про 
чудо Покрову Пресвятої Богородиці на Русі почали відзначати 
з XII століття.

Свято Покрову Пресвятої Богородиці, яке пов’язане з пам’ят-
кою Її преславного явління у Влахернській церкві, святкуємо, 
дякуючи нашій Покровительці, за таке превелике явлене мило-
сердя християнському родові. Старанно Її молимо, щоби Вона 
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тепер і завжди нас та всіх, що просять Її покрову, милостиво 
покривала, оскільки без Богородиці та Її заступництва нам, котрі 
завжди гнівлять Бога, жити неможливо: багато грішимо, чис-
ленним підпадаємо карам, як то кажеться: «Багато хвороб — на 
безбожного» (Пс. 31, 10). І ми б загинули за наші беззаконня, коли 
б Премилостива Владичиця не покривала нас. Коли б не просила 
та Предстателька, молячи за нас, то хто б нас збавив від стількох 
бід, хто би зберіг нас дотепер вільними?

Як колись св. Іван Богослов бачив на небі знамення велике: 
«жінку, одягнену в сонце» (Об 12, 1), так св. Андрій (у Влахернській 
церкві, подібній до неба) побачив Непорочну, одягнену в сонячну 
порфиру. Знамення, бачене Богословом, з’явило премилосердну 
Покровительку нашу, яка в той час явилася, коли всьому живому 
був занепад: «І зчинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і земле-
трус, і великий град, і з’явилося на небі велике знамення: жінка, 
зодягнена в сонце» (Об 11, 19; 12, 1).

Чому ж знамення те, що з’явило Пречисту Діву, не виникло 
раніше від блискавок, громів, гуркоту, землетрусу та граду, коли 
ще всі стихії мирні були, але у найстрашніше сум’яття неба й 
землі? З того нехай виявиться, що Захисниця наша Преблага у 
цей найважчий час, коли надходить найбільший упадок, спі-
шить до нас на поміч і прикриває нас від блискоту звабної, але 
нетривалої марноти, від гордості життя та марнославства, від 
громів раптового нападу, від бурі пристрастей і від граду, що 
згори падає на нас, як покарання за гріхи.

Коли всі ті біди допікають нам, тоді з’являється велике знамен-
ня — швидка Помічниця християнському роду, яка невидимим 
заступництвом нас береже та покриває. Це знамення Господь 
дає тим, що бояться Його, для того, щоб утекти їм від лука, бо 
ми в цьому світі, немов мішень для нього. Летять на нас стріли 
зусібіч: одні від ворогів видимих, що натягують  і націлюють 
луки, хвалячись у гордості своїй; інші — від лука ворогів неви-
димих, так що ми жаліємось, бо терпіти не можемо бісівського 
стріляння; інші — від єства, що проти духа воює; інші — від лука 
праведного Божого гніву, про що говорить Давид: «Він зробить 
огнистими стріли свої». Отими всіма стрілами хай не будемо 
поранені смертельно. Тому дасться нам знамення, щоб утекти 
від лука — Покров Пречистої і Преблагословенної Діви Марії. Її 
покровом, ніби щитом, ми захищаємося, і залишимося неушко-
дженими від стріляння, бо та наша Захисниця має тисячу щитів 
на нашу оборону.
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Кожна людина, навіть невіруюча, у кризовій ситуації підсві-
домо закличе: «Матінко!». Ісус нам дав Діву Марію в той момент, 
коли помирав на хресті. Вона є нашою духовною Матір’ю. А ти 
є Її дитиною? Чи ти прийняв Її з вірою? Чи ти рахуєшся з Нею 
у своєму духовному рості? Завдання матері — не тільки наро-
дити дітей, але також їх годувати та виховувати. Ми в духов-
ному житті — недосвідчені діти, а тому потребуємо допомоги 
від когось старшого та досвідченішого. Богородиця є для нас 
найбільшим прикладом в наслідуванні Христа, Вона вчить нас 
ходити в послусі віри. Ми маємо до Неї звертатися, особливо в 
таких випадках:

1. Коли ми є у важкій спокусі, щоб не залишатись самі з со-
бою. Буває так, що ніби говоримо гріху «НІ», але в своєму серці 
з ним погоджуємось. В нашій душі настає сум’яття. В таких 
хвилинах ми придавлені нашими слабкостями чи турботами і 
неспроможні прийти відразу до Ісуса. Якраз тоді маємо сказати 
нашій Небесній Матері: «Мамо, поможи! Приведи мене до Ісуса! 
Яким повинен бути мій перший крок?».

2. Коли ми згрішили, щоб запобігти закону лавини. Часто ми 
зробимо помилку, бо не дотримувалися порядку, і програємо. На 
нас почне приходити смуток, ми розчаровані своєю неміччю і 
тоді настає одне падіння за іншим. Щоб з нами так не сталося, 
ми потребуємо захисну стіну проти гріха, якою є Марія. Дитина, 
коли пораниться, біжить до своєї матері. Вона її приголубить, 
подує на рану, потішить. Коли ми когось зранимо і не маємо 
відваги появитися перед ним, то шукаємо посередництва в його 
найліпшого приятеля. З ним можемо піти до того, кого образи-
ли, а він замість нас направить взаємні відносини. Хто з людей 
ближче до Бога, ніж Богородиця? Хто з людей ближче до нас, 
ніж наша Мати? Через Неї ми легко повернемось до Її Сина, а 
через Нього до Отця.

Через першу жінку на людство впав покров (заслона) пер-
вородного гріха. Це родовище зла, «стару людину», кожен з нас 
носить в собі. Щодня з нього проростають його отруйні плоди — 
наші особисті гріхи. Реальність така — кожен з нас є грішник. Ми 
живемо в постійній духовній боротьбі, яка ведеться за кожного з 
нас. За нашу вічну загибель безперестанно воюють наші вороги: 
демонські сили, світ та гріх в нас. На свято Покрову Богородиці 
ми повинні усвідомити, що нам необхідно прибігати під Її захист, 
а особливо тепер, в останні часи, коли відбувається сатанізація 
світу. Пречиста Діва є тим покровом і захистом, який нам дає 
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Бог. Через Неї до нас приходить Божа ласка. Святий Дух каже 
про Неї: «Твоя шия немов та Давидова башта… Тисяча щитів 
повішено на ній, усе зброя відважних» (Пісн. 4, 4). А у псалмах 
написано: «Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі; Він 
захистить мене під покровом шатра Свого» (Пс. 27, 5).

Отці Церкви також прирівнюють Богородицю до Давидового 
стовпа, який був в Єрусалимі. Він називався також Сіонською 
Дочкою. На ньому висіли щити і вся зброя, яка була потрібна 
для захисту міста. Щити й зброя — це Її молитви за нас. Святий 
Амвросій говорить, що цар Давид поставив цей стовп з двох 
причин: щоб був захистом, бо здалека можна було побачити 
ворога і завчасно прогнати з міста; і як прикрасу, бо був вищий 
за всі будівлі в Єрусалимі. Так і Пресвята Діва Марія захищає та 
проганяє від нас видимих і невидимих ворогів. Вона звільняє 
полонених від пут, визволяє тих, кого мучать демони, скорботних 
утішає, голодних живить, хворих відвідує. Окрім того, Марія 
своєю благодаттю доповнює те, чого нам бракує. Вона своїми 
заслугами покриває нашу ганьбу та робить нас приємними в Бо-
жих очах. Тому мусимо бути вдячними Богородиці, бо без Неї ми 
би вже давно загинули за наші беззаконня. Не засмучуймо нашу 
Добродійку, але живімо так, як Вона того бажає. Пречиста праг-
не нашого спасіння, але без нашої доброї волі Вона нас не спасе, 
тому Ми повинні співпрацювати з тими дарами, які нам посилає.

В Євангелії на сьогоднішнє свято Ісус говорить: «Блаженні ті, 
які слухають слово Боже і зберігають Його» (Лк. 11, 28). Нехай 
Діва Марія випросить нам ласку, щоб ми стали на дорогу Її по-
слуху, де будемо вчитися, як реалізувати слово Боже. Пресвята 
Богородице! Ти повна ласк, просимо Тебе про світло, щоб ми не 
тільки чули слово Боже, але щоб воно втілилося в нас і через це 
настало духовне воскресіння. Просімо в Неї, щоб в момент смер-
ті, коли всі демонські сили повстануть проти нас, Вона сховала 
нас під Свій святий Покров. Нехай тоді Вона прийде і візьме 
нас до неба, до Себе.

ghhgfghhg
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ПреПоДоБний роман слаДкоПівець

Преподобний Роман народився в Емесі, 
що в Сирії. З молодості він посвятив себе 
Богу, молився та жив у чистоті, будучи 
паламарем в церкві у Вириті. Він був не-
вчений, не вмів навіть читати. Пізніше він 
пішов у Царгород і там служив при церкві 
Пресвятої Богородиці в Кирах. Кожного 
вечора він йшов за місто, до Влахернської 
церкви, де молився цілу ніч. Правителем 
тоді був імператор Анастасій І (491–518), а 
патріархом — Євтимій (490–504). Патріарх 
полюбив чеснотливого юнака та поставив 
його паламарем храму св. Софії. Крім того, 
він давав йому таку саму платню, як і хо-
ристам, що співали у хорі. Через це вони 
вважали себе скривдженими, заздрили й 
ненавиділи Романа. Одного разу в Наве-
чір’я Різдва Христового, коли у храмі був 
присутній сам імператор, хористи почали 
силоміць тягнути Романа, щоб він також 
співав з ними, адже отримує таку саму 

платню, як і вони. Преподобний, публічно осоромлений, прийняв 
це та упокорився перед Богом. Коли закінчилась Служба Божа і 
всі розійшлися, він з болем у серці упав хрестом на землю і дов-
го з ревністю молився до Пречистої Діви Марії. Після молитви 
повернувся додому й, змучений, заснув.

Під час сну Роман бачив видіння: Пресвята Богородиця стала 
над ним, ласкаво глянула і подала йому сувій, кажучи тихим 
голосом: «Візьми це і з’їж!». Роман зробив так, як йому було на-
казано, і видіння зникло. Коли він прокинувся, то відчув вели-
ку душевну радість і мир у серці. Він усвідомив, що Пресвята 
Богородиця випросила йому дар Святого Духа — мудрість. Як 
колись Спаситель відкрив розум своїм апостолам, щоб вони зро-
зуміли Писання, так і тепер зробив це через Діву Марію. Роман 
зрозумів найглибші тайни святої віри. Тоді він впав на коліна й 
дякував зі сльозами нашій Небесній Матері. Вранці всі, бідні й 
багаті, спішили у церкву на свято Різдва Христового. Храм на-
повнився людьми. А коли настав час співати кондак празника, 
преподобний Роман вийшов на амвон і милозвучним голосом 
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заспівав пісню, яку йому об’явив Святий Дух. Кожного року ми 
чуємо її слова: «Діва сьогодні Предвічного родить, земля вертеп 
Неосяжному приносить. Ангели з пастирями славословлять, а 
мудреці за зорею подорожують, бо задля нас народилось Дитя — 
Предвічний Бог».

Усі дивувалися, бо пам’ятали, що вчора він не міг нічого заспі-
вати. Хористи посоромились і, припавши йому до ніг, просили 
в нього прощення. Після Літургії патріарх запитав святого, хто 
навчив його такої пісні. А він покірно все йому розповів, що з 
ним сталося минулої ночі. Після цього патріарх Євтимій висвятив 
Романа на диякона, а він уклав понад тисячу тропарів, кондаків, 
стихир та інших церковних пісень, які проникають до глибини 
серця. За це Романа й назвали Cладкопівцем. Преподобний Ро-
ман помер близько 556 року і поховали його у храмі в Кирах. 
Його пісні дотепер співаємо в церквах.

pqpqpqpqpqpqpqpq

Преподобний Микола Святоша, 
князь Чернігівський 

(див. ст. 89)
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свЯтий мученик киПріЯн і мученицЯ Юстина

Кипріян народився у ІІІ столітті 
в багатих батьків-поган (прим.: цей 
св. Кипріян не тотожний св. Кипрі-
яну, який був єпископом в Карфа-
гені  і помер мученицькою смертю 
14 вересня 258 року). Його батько 
був ідольським жерцем і вже змал-
ку віддав Кипріяна на служіння їх-
ньому поганському богові Аполлону. 
Коли хлопцеві виповнилось сім ро-
ків, батьки його послали на службу 
ідольським богам у Грецію на гору 
Олімп, яку погани називали боже-
ственним житлом. На тій горі було 
дуже  багато  ідолів,  в  яких жили 
тисячі демонів. Там Кипріян мав 
семеро учителів-жерців. Вони на-
вчали його окультизму, поганської 

філософії і вводили його до багатьох бісівських таємниць. Служа-
чи ідолам, Кипріян відкрився бісам і з їхньою допомогою робив 
різні знаки та неправдиві чуда. Коли Кипріян постив протягом 
15 днів і їв лише раз в день, увечері, і то тільки одні жолуді, бачив 
різні марення і бісівські видіння. Також він ясно бачив диявола 
та бісівські полки, які посилалися у світ, щоб спокушати людей.

В 15 років Кипріян пішов у Агрегат (південна Греція) служи-
ти богині Ірині і там багато чого навчився від місцевого жерця. 
Потім прийшов у Таврополь1 і жив там деякий час, служачи Ар-

1  Таврополь — храм в честь богині Артеміди на острові Ікарі, в півден-
но-східній частині Егейського моря (Архіпелагу).
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теміді. Звідти він пішов у Лакедомонію1, де навчився спіритизму 
та віщуванню. Маючи 20 років, Кипріян прийшов у Єгипет і там 
навчився ще сильнішому окультизму й магії. Тридцятилітнім 
він прийшов до халдеїв у Вавилон2, де навчився звіздарству 
(астрології). Там закінчив своє навчання і пішов у Антіохію Пі-
сидійську3, де проголосив себе великим чарівником, а забобонні 
погани, бачачи знаки і чуда, вірили йому й боялися його. Кипріян 
був майстерним магом, чарівником і душогубцем — відданим 
рабом диявола, з яким же і розмовляв лице в лице та удостоївся 
від нього великої честі. Ба навіть сам Кипріян говорив після 
свого навернення:  «Повірте мені, що я бачив диявола. Вітав 
його і говорив з ним та з тими, що в нього є старійшинами. Він 
похвалив мене та перед усіма сказав: “Це новий Амврій, швидкий 
нам на послух, достойний доєднатися до нас”. Диявол обіцяв у 
всьому мені допомагати і дав мені на службу полк бісів. Біля 
його престолу стояло багато демонів різних чинів. Тоді я всього 
себе йому віддав, підкоряючись кожному його велінню. Коли я 
відходив від нього, він закричав до мене: “Мужайся до подвигів, 
здібний Кипріяне!” — і, вставши, провів мене, аж усі старійшини 
бісівські почудувались. Через це і всі його князі мене слухались, 
бо бачили, яка мені від нього честь».

Перебуваючи в Антіохії, Кипріян багатьох людей звів до гріха 
і навчив окультизму, других убивав отрутами і чаруванням, а 
юнаків і дівчат заколював у жертву бісам. Від усіх поган він був 
шанований та славлений як великий ідольський жрець. Велика 
кількість людей приходила до нього в різних потребах. Кипріян 
провадив огидне і нечисте життя, ненавидів християн і приєд-
нувався до їхніх гонителів. Він хулив Бога і висміював Христову 
віру, перебуваючи в диявольських тенетах, стався сином гієни, 
причасником бісівської частки і їхньої вічної муки. Однак Го-
сподь, не бажаючи вічної смерті грішника, з великої Своєї любові 
та милосердя, зволив і його витягнути з прірви та спасти, щоб 
всім людям виявити Своє чоловіколюбство.

У той час в Антіохії Пісідійській жив ідольський жрець на 
ім’я Едесій. Він мав доньку Юстину, яку виховав у поганських 
звичаях та вивчив її багатьом тодішнім наукам. Дівчина ревно 
служила  ідолам, але не підпала поганським нешляхетностям,  

1  Південо-східна область південної Греції.
2  Теперішній Ірак.
3  Теперішня Туреччина.
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а зберігала природній Божий закон, вписаний до кожної люд-
ської душі. Коли Юстина дійшла зрілого віку, якось сидячи біля 
вікна, випадково почула слово із уст диякона на ім’я Праїлій, 
який говорив:  «Ісус Христос, Син Божий, заради нас і нашого 
спасіння зійшов із небес, воплотився з Духа Святого і Діви Ма-
рії, і стався чоловіком. Він робив численні чуда і з любові до нас, 
грішних людей, помер на хресті і викупив нас із рабства диявола 
та вічної смерті. Був похований і воскрес із мертвих на третій 
день. Вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде 
судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця».

Ці слова запали в серце Юстини. Від тоді вона таємно при-
ходила до церкви  і часто слухала Боже слово. Милість Божа 
просвітила дівчину і вона повірила та охрестилась. Від тієї хвилі 
Юстина була невимовно щаслива і не мала гарячішого бажання, 
ніж щоб її батьки відвернулись від мертвих поганських богів і 
повірили в Ісуса Христа, що невдовзі і сталося. Батьки прийняли 
з рук єпископа Оптата святе Хрещення. Коли батько Юстини 
утвердився  і вкорінився у Христі, єпископ, бачачи його без-
доганне життя, за рік висвятив його на священика. Після того 
Едесій прожив ще півтора року і переставився до Господа. Юс-
тина, зберігаючи Божі Заповіді, любила Ісуса Христа і служила 
Йому старанними й ревними молитвами, у пості та у великій 
стриманості. Вона ціле своє життя посвятила Христові і жила 
у дівстві, але диявол, бачачи таке життя дівиці, розлютився і 
почав шкодити Юстині.

Був тоді в Антіохії один юнак на ім’я Аглаїд, син багатих і 
славних батьків. Він жив у великих насолодах та в марнотах 
світу. Диявол вклав йому погану думку щодо Юстини. Аглаїд 
розпалився і хотів звести її на манівці. Він вивідав дороги, якими 
вона могла йти, і зустрічаючи, хвалив її красу та лестив словами. 
Юстина відверталася й тікала від нього, бридячись ним, й ані 
чути не хотіла його лестивих і лукавих слів. Але юнак, не пере-
стаючи їй надокучати, послав до неї з проханням, щоб зволила 
бути йому дружиною. Юстина всю себе посвятила Небесному 
Нареченому і шукала не тимчасових оманливих радощів, а віч-
них благ. Аглаїд бачив, що ніяк не зможе звабити Юстину, тому 
задумав її викрасти, але й це йому не вдалося, хіба що набрався 
ганьби. Тоді він звернувся за допомогою до Кипріяна, обіцяючи 
йому велику винагороду. Кипріян сказав йому: «Я зроблю так, 
що вона сама шукатиме твоєї любові й бажатиме тебе більше, 
ніж ти її». Коли Аглаїд пішов, Кипріян взяв свої бісівські книги і 
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закликав одного із нечистих духів, щоб той викликав у Юстини 
нахил до Аглаїда.

Юстина мала звичай вставати вночі і молитися до Бога. Од-
нієї ночі, коли вона молилась, перед очима постав юнак Аглаїд і 
вона відчула у своїм тілі лиху бурю тілесної похоті. Юстина була 
в тій напасті та внутрішній боротьбі довший час і дивувалася, 
та сама себе соромилась через думки, які спокушали її до сквер-
ни, якої вона завжди бридилась. Юстина, перебуваючи завжди 
в чуйності, зрозуміла, що ця боротьба походить від диявола, і з 
глибини серця кликала до Бога про поміч. Довго терпіла дівчина 
на молитві, аж поки через її молитву, вірність і відданість Бого-
ві, біс був переможений та відступив від неї, а у серце та плоть 
Юстини повернувся мир.

Засоромлений біс прийшов до Кипріяна з невдачею. Тоді ча-
родій послав ще лютішого біса, щоб спокусив Юстину. Та свята 
дівиця, постячи у волосяниці, безнастанно взивала до Бога, щоб 
Своєю милістю підсилив її в боротьбі за чистоту серця. Зверта-
лася вона і до Матері Божої зі словами: «Маріє, мамо, поможи 
мені!». Також і цей біс зазнав поразки та був засоромлений.

Тоді Кипріян послав самого князя бісівського до Юстини. Він 
насилав боротьбу в її тіло та одночасно зваблював її думками: 
«Сам Бог установив подружжя, воно воістину добре, його й саме 
Писання похваляє, кажучи: “Шлюб нехай буде чесний і ложе 
непорочне” (Євр. 13, 4). Чи ж багато святих не були одружені? 
Це дав Бог на втіху людині, щоб дивлячись на своїх дітей, весе-
лилася і Бога прославляла». Хоча все те, що біс їй так улесливо 
нашіптував, було правдою, однак її це не стосувалося, бо ж вона 
отримала благодать добровільно, з любові, посвятити себе Богу! 
Юстина радикально оперлася цьому.  Її розлютило нахабство, 
з яким ворог нав’язував її зраду, наче б ні про що не йшлося: 
«Досить! Я раз і назавжди посвятила себе Господу Ісусу Христу, 
і ні за що не хочу Його зраджувати, навіть в думках! Крім того, 
я не настільки дурна, щоб заради фальшивої  ілюзії дозволити 
вкрасти в себе найцінніше і піти до пекла». Тоді Юстина укрі-
пляла себе думкою про велику нагороду в небі, яка обіцяна тим, 
що живуть у чистоті і залишаться вірними Спасителеві аж до 
смерті.  І, перехрестившись, призвала Ім’я Господа Ісуса.  І біс 
одразу ж відступив.

Коли бісівський князь повернувся, Кипріян з його вигляду 
зрозумів, що і він нічого не досягнув, та й сказав йому: «Чи і ти 
не зміг здолати ту дівицю, хоч є сильним князем і понад інших 
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в цьому ділі вправним? То хто ж із вас вчинить щось тому не-
переможному дівочому серцю? Скажи мені, якою зброєю вона 
вам противиться? І як вашу міцну силу немічною чинить?». 
Біс, примушений Божою силою, нехотячи відповів: «Не можемо 
на знак хреста дивитися, але тікаємо від нього, бо він опалює 
нас, як вогонь, і далеко проганяє». Кипріян образився на біса, 
що посоромив його перед Аглаїдом, і докоряв йому, кажучи: «Чи 
така ваша сила, що немічна діва вас долає?». Проте не полишив 
Кипріян розпочатої справи і ще кілька разів намагався через 
свої чарування, за допомогою бісівської дії, виконати обіцяне 
Аглаїду. Коли усі Кипріянові зусилля виявились даремними, тоді 
він, розгніваний за свій сором, навів своїми чарами напасті на 
дім Юстини. Та не лише на її дім, але й на усе місто навів лихо, 
убиваючи худобу, а на людей насилав різні хвороби та спричиняв 
багато іншої шкоди. На саму Юстину наслав сильну недугу, як 
і колись на праведного Йова, яка прикувала її до ліжка. Гріхи 
людей були причиною того, що диявол мав владу робити шкоду 
по цілому місті, але усе це Бог допустив, щоб навернути до Себе 
їхні серця та щоб прославитись через свою рабу Юстину.

По місті, за допомогою бісівської дії, пройшла чутка, що ве-
ликий ворожбит, Кипріян, карає місто через Юстину, яка йому 
противиться. І зібралося немало почесних громадян, прийшли 
до Юстини і з гнівом їй докоряли, щоб не засмучувала більше 
Кипріяна, а вийшла за Аглаїда, аби всі через неї не зазнали ще 
більшої шкоди. Юстина трохи утішила  їх  і відпустила зі сло-
вами: «Не бійтеся, бо скоро все лихо, яке злий чародій Кипріян 
навів через бісів, пропаде. Я довіряю своєму Богові і Спасителеві, 
Ісусу Христу, без Його волі і волосина з голови людини не впаде. 
Буду молитися до Нього і вірю, що вислухає мене». Так і стало-
ся, коли Юстина ревно молилася, щоб Боже Ім’я прославилося. 
За недовгий час вся бісівська сила згинула і всі зцілилися від 
виразок і хвороб. Усі ганили Кипріяна та його чари, так, що він 
вже соромився й поміж людей з’явитися.

Коли Кипріян остаточно переконався, що хресного знамення 
та імені Христового ніщо не може перемогти, прийшов до розу-
му і сказав дияволу: «Губителю всіх і обманщику, вмістилище 
всілякої нечистоти й погані, тепер я побачив твою неміч, коли 
ти й тіні хреста боїшся і перед Христовим іменем тремтиш 
та й не можеш перемогти тих, хто знаменується хрестом. 
То що ти зробиш, коли на тебе сам Христос прийде? Тепер я 
зрозумів, що ти — ніщо і нічого не можеш. Звабився я, послухав-
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ши тебе і повіривши твоєму обману. Тепер відступи від мене, 
проклятий, відступи! Належить мені просити християн, щоб 
мене помилували, належить мені до них прийти, щоб врятували 
мене і подбали про моє спасіння. Відійди, беззаконнику, відійди, 
вороже істини і ненависнику та супротивнику всякого добра!». 
Коли диявол почув ці слова, то кинувся на Кипріяна і хотів його 
вбити. Почав його душити і бити на смерть. Не знаючи, як собі 
допомогти, ледве живий Кипріян згадав про знак святого хреста, 
яким Юстина протиставлялася бісівській силі, перехрестився 
і закликав:  «Боже Юстинин, допоможи мені!». Тоді диявол, як 
ошпарений, відскочив від нього. Кипріян, відпочивши від ди-
явольської атаки, ще раз перехрестився та прикликав Христове 
Ім’я. Потім почав зневажати демона. Біс стояв від нього далеко 
і не смів наблизитись, через хресне знамення та Ім’я Ісуса, які 
його зупиняли, і лише засичав: «Не візьме тебе Христос від моїх 
рук». Тоді заричав, неначе лев, і відійшов.

Кипріян переконався про непереможну силу Святого Хреста 
і це пізнання його наповнило сильним, як блискавка, світлом та 
водночас йому відкрилися очі, і він зрозумів, скільки накоїв зла 
своїм чаруванням. Він узяв усі свої магічні книги і прийшов до 
єпископа Антима. Впав йому в ноги і благав, щоб той помилував 
його  і охрестив. Єпископ знав, що Кипріян великий і страш-
ний чарівник, тож спочатку не повірив йому, бо думав, що той 
прийшов, щоб його обманути. Після того, як Кипріян плачучи 
все йому по порядку розповів і віддав свої книги на спалення, 
Антим, бачачи його жаль, навчив його Святої віри і звелів йому 
готуватися до Хрещення. Його чаклунські книги спалив перед 
усіма вірними. Кипріян відійшов із сокрушеним серцем і від-
тоді не переставав плакати над своїми гріхами та молитися до 
істинного Бога, щоб простив його беззаконня. Кипріян вчився 
зі смиренням, роздав майно бідним, і так дав доказ щирого на-
вернення. Згодом прийняв святе Хрещення з рук єпископа, але 
ще довго провадив боротьбу з демонами, які так просто не від-
ступали від нього, навіть після навернення, і часто кидали його 
в відчай за скоєні ним гріхи. Саме в такі хвилини до Кипріяна 
на допомогу поспішав його приятель Євсевій, який навернувся 
скоріше за нього та свідчив йому про Господа Ісуса, але тоді ще 
Кипріян і чути нічого не хотів, а палав гнівом на християн. «По-
вір мені, — говорив Євсевій, — своєму приятелеві, який тебе не 
обмане, бо любить тебе як брата у Христі. Я бачив грішників, 
що каялися і знаходили заспокоєння совісти. Правда, що гріхи 
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твої можуть бути більшими за їхні, та вони, без сумніву, не 
більші від Божого милосердя. Але я не хочу стримувати твоїх 
сліз; плач, щоб сльозами змити свої гріхи, але будь при цьому 
розважливий, пізнай Ісуса Христа, Його безконечну доброту 
і припади до Його стіп». Кипріян тяжко покутував за свої по-
передні гріхи, молився, постив, каявся, а при згадці про своє 
минуле життя, падав долілиць і не смів підняти голови до неба. 
Так смиряючись, він упокорявся перед Богом, бо був свідомий 
своєї грішності, вважав себе за найгіршу людину. Однак Божа 
ласка вчинила його гідним того, що за рік єпископ Антим висвя-
тив Кипріяна на священика і зробив своїм помічником, а перед 
смертю Антим назначив його своїм наступником. За 16 років 
після свого навернення Кипріян був поставлений єпископом і 
провадив таке життя, що дорівнявся великим святим. Він добре 
піклувався про довірене йому стадо і утверджував віру в Христа, 
який викупив його з тридцятилітнього служіння сатані. Дівиці 
Юстині Кипріян-єпископ вручив жіночий монастир і вчинив її 
ігуменею. Він за 16 років свого єпископства навернув стільки 
поган до Христової віри, що в його єпархії вже ніхто з них не 
приносив жертви ідолам і вони покинули свої капища.

Вінцем святого й праведного життя Кипріяна та Юстини 
була мученицька смерть. У 304 році, коли настало жорстоке 
переслідування християн, диявол, бачачи таке життя Кипріяна, 
намовив на нього поган. Вони зібралися до Євтоломея, князя тих 
країв, і жалілися на святих Кипріяна і Юстину, що вони против-
ляться богам, царю і владі, що бентежать народ, відводячи його 
від поклоніння богам та й інші несправедливі провини перера-
ховували, домагаючись їхньої смерті. Почувши це, Євтоломей 
повелів схопити Кипріяна і Юстину, повів їх із собою у Дамаск 
(Сирія) та й там поставив їх на суд. Кипріян дав відповідь на 
всі несправедливі звинувачення і розповів князю про своє на-
вернення, чому відступив від бісів і чарів, а повірив у Христа, і 
виявив готовність за Нього і померти.

Однак суддя не прийняв до серця його слів і, не змігши на них 
нічого відповісти, повелів Кипріяна повісити на дереві та шар-
пати його тіло, а Юстину бити в очі і в уста. Їх довго мучили, але 
мученики безустанно сповідували Христа і мужньо все терпіли. 
Після мук Євтоломій улесливо намовляв їх до ідолопоклонства, 
але нічого не досягши, повелів вкинути їх в котел з киплячою 
смолою. Проте мученики не зазнали ні найменшої шкоди і ніби 
в прохолоді, прославляли Бога. Коли побачив це один ідольський 
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жрець на ім’я Атанасій, то сказав: «І я також ввійду у той котел 
і тих чарівників посоромлю», — але як тільки туди ввійшов, ві-
дразу помер. Бачив це Євтоломей, злякався і не хотів більше їх 
судити, а послав їх до імператора в Нікомидію1 та додав лист, у 
якому все про них описав. Імператор, прочитавши листа, засудив 
їх на усічення мечем.

Коли мучеників привели на місце страти, то першою схилила 
свою голову під меч св. Юстина. Коли її стратили, один чоловік, 
на ім’я Теоктист, що там стояв, припав до Кипріяна, обняв його 
і визнав, що він також християнин. Тоді стратили і його. Отак ці 
троє передали свої душі в Божі руки. Їхні тіла шість днів лежали 
непохованими. Були там одні подорожні християни, вони таємно 
їх викрали, відвезли в Рим і там чесно поховали. При їхньому 
гробі відбувалися численні зцілення.

pqpqpqpqpqpqpqpq

1  Нікомидія — місто на березі Мармурового моря, теперішня Туреччина.

Преподобна Таїсія, 
колишня блудниця 

(див. ст. 59)
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свЯтий мученик Діонісій ареоПагіт

Святий  Діонісій  Арео-
пагіт  народився  в  Атенах. 
Його  батьки  були  поганами 
зі  славного  роду.  У  Атенах 
він навчався грецької мудро-
сті  і досягнув таких успіхів, 
що в 25-літньому віці своїми 
знаннями перевищив усіх ро-
весників. Однак Діонісій за-
хотів ще досконаліше пізнати 
науку і тому пішов до Єгипту 
у місто Геліополь, де від давніх 
часів були знамениті вчителі. 
Там він навчався астрономії. 
Одного дня святий побачив на 
небі дивний знак. Опівдні за-

тьмарилось сонце і по цілому світі настала темрява, яка тривала 
три години. Діонісій здивувався й сказав:  «Що відбувається? 
Чи то Бог, Творець цього світу страждає й помирає? Або може 
цей видимий світ доходить до кінця?». Цю думку дав йому Дух 
Божий, бо це сталось якраз у Велику П’ятницю, коли Спаситель 
помирав за нас на хресті. Пізніше Діонісій повернувся назад до 
Атен, одружився і був одним з тих, які мали владу у місті, став 
членом Ареопагу. Атеняни поважали його, як першого поміж 
громадян, оскільки, він відзначався розумом, достоїнством та 
походженням зі знатного роду.

Коли апостол народів, св. Павло, приїхав до Атен і прибув до 
Ареопагу, він побачив різних поганських ідолів: Кроноса, Афро-
діту, Зевса, Гетесту, Артеміду та багатьох інших. Серед них він 
побачив вівтар, на якому було написано: «Невідомому Богові». 
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Апостол Павло сказав: «Кого ви так вшановуєте і ще не знаєте, 
Того я проповідую вам: Бог, що створив світ і все, що в ньому, 
Господь неба і землі, не живе в храмах рукотворних, ані не при-
ймає служби з рук людських, немов би Він потребував чогось, 
даючи сам усім життя, дихання і все» (пор. Діян. 17, 23–18, 1). 
Потім ап. Павло проповідував перед старшинами міста розп’я-
того і воскреслого Христа. Однак, через свою гордість, вони не 
прийняли євангельської вістки. Проте Діонісій уважно слухав 
слова апостола і закарбував їх у своєму серці. В ньому зродило-
ся прагнення пізнати правду. Потім він ще й особисто говорив 
з Павлом, а той звіщав йому добру новину про прихід нашого 
Спасителя. На завершення апостол мовив: «Отож, Діонісію, віруй 
в Ісуса, пізнай Його і наслідуй цілим серцем, служи правдивому 
Богові, Ісусу Христу». Діонісій також згадав про темряву, яка 
покрила всю землю, коли він був у Єгипті, і одразу ж повірив, 
що Бог страждав у людському тілі. Осяяний світлом Божої бла-
годаті, він відкрив своє серце для пізнання Бога.

Коли апостол вже покидав Атени, один сліпець, про якого всі 
знали, що був сліпий від народження, просив Павла, щоб його 
зцілив. Христовий апостол зробив знак хреста на його очах і в 
Божому авторитеті сказав: «Ісус Христос, мій Господь та Учи-
тель, плюнув на землю, зробивши болото зі слини і, помазавши 
ним очі сліпому, дарував йому зір, нехай і тебе просвітить своєю 
силою!». У ту ж мить сліпий прозрів, тоді ап. Павло звелів йому 
піти до Діонісія і сказати: «Посилає мене до тебе Павло, слуга 
Ісуса Христа, хоче, щоб ти прийшов до нього і охрестившись, 
отримав відпущення гріхів». Діонісій добре знав того сліпого, тому 
дуже здивувався, коли побачив його зрячим. Тому, не зволіка-
ючи, пішов зі своєю дружиною Дамарою, зі синами та з цілим 
своїм домом до ап. Павла і всі прийняли Святе хрещення.

Після того Діонісій, покинувши дім, дружину і дітей, став 
учнем ап. Павла, який для нього був зразком правдивого Хри-
стового пастиря. Три роки ходив з ним, вчився від нього та при-
йняв його ревність у наслідуванні Христа. Діонісій був свідком 
Успіння та похорону Пречистої Діви Марії. При цій нагоді він 
познайомився зі всіма апостолами, які тоді зібралися на Собор в 
Єрусалимі. Сам про себе пише у своїх книгах, що бачив Якова, 
Петра та Івана Богослова  і чув  їхні проповіді. Апостол Павло 
поставив Діонісія єпископом в Атенах, щоб він там служив спа-
сінню безсмертних душ. У Атенах святий пробув тривалий час, 
привівши багатьох до Христової Церкви. Тоді святий забажав 
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проводити місію в далеких країнах й навіть пролити свою кров 
за Господнє Ім’я. Тому замість себе поставив атенянам нового 
єпископа, а сам пішов у Рим, де його з радістю прийняв св. Кли-
мент, наступник та учень ап. Петра. Він там перебував з ним 
деякий час, а потім папа Климент послав його на місію в Галлію 
(теперішня Франція), разом з Лукіяном та Сатурнином, яких 
перед тим висвятив на єпископів. Разом з ними йшли й інші 
священники і диякони. Після молитов вони розділилися. Діонісій, 
священник Рустик і диякон Елевтерій пішли в околицю міста 
Лютеція (теперішній Париж). Лукіян проповідував Євангеліє в 
Бельгії, а Сатурнин аж на півночі Галлії біля Британського моря.

Поганський культ місцевих жителів кельтів був дуже жорсто-
кий. Місіонери постійно перебували в смертельній небезпеці. 
Діонісій, однак, навернув багатьох поган від  ідолопоклонства 
й навіть побудував в Лютеції храм, в якому служив Святу Лі-
тургію. Таким чином, він став апостолом Франції. Святий Кли-
мент у 80–83 роках успішно проводив місію у Галлії, відвідую-
чи римських урядовців, яким пояснював суть християнства. 
Він разом з Діонісієм навернули правителя Лютеції з сім’єю. Це 
дуже допомогло поширенню християнства на цій території. Тоді 
у Римі правив Веспасіан (69–79), а пізніше його старший син 
Тит (79–81). Вони обоє були прихильні до християнства і навіть 
видали  імператорські декрети, які забороняли переслідувати 
християн. Тому Церква короткий час знаходилася під охороною 
Римської імперії, і були обмежені атаки поган та євреїв. Уже тоді 
у всіх більших містах Галлії існували християнські центри. Одна-
че, Тит був убитий своїм молодшим братом Доміціаном (81–96), 
який був аморальним та жорстоким чоловіком. Крім того, був 
затятим ідолопоклонником, яким керували поганські жерці. Так 
розпочалось друге, після Неронового, переслідування. У Галлію 
був посланий імператором новий правитель Сисиній, щоб там 
знищити Христову віру. Прийшовши до Лютеції, він одразу ж 
повелів схопити Діонісія з Рустиком та Елевтерієм. Святий єпи-
скоп тоді був уже вельми старий і змучений важким служінням. 
Коли його, зв’язаного, поставили перед Сисинієм, той на нього 
з гнівом подивився та закричав: «Чи ти є той старець Діонісій, 
що чиниш злодіяння, ображаєш наших богів, відмовляєшся їм 
служити, сам противишся царському наказові, а ще й інших 
зводиш?». Святий відповів: «Хоч тілом, як бачиш, я уже по-
старів, але моя віра квітне молодістю і моя проповідь 
народжує нових і нових духовних дітей для Христа».
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Тоді правитель запитав, якого Бога він шанує. Святий ска-
зав, що поклоняється єдиному правдивому Богу в Трьох Особах 
та, скориставшись можливістю засвідчити, звістив йому слово 
правди. Але Сисиній не хотів прийняти слова, які ведуть до спа-
сіння, бо не мав любові до правди. Всіх трьох він запитав, чи 
хочуть підкоритися владі і принести жертви поганським богам. 
Вони одноголосно відповіли: «Ми є християни і вшановуємо 
єдиного Бога, що на небесах. Його почитаємо, а царському 
велінню не підкоримося».

Тоді суддя наказав Діонісія немилосердно бити мотузками. 
Святий дякував Господу, що може страждати за Нього. Так 
само мучили Рустика з Елевтерієм, але і вони, укріплені Божою 
благодаттю, прославляли Спасителя. Коли Сисиній побачив, 
що кати уже втомились, вкинув мучеників до темниці. Вранці 
слуги вивели св. Діонісія і за наказом мучителя, розтягнули на 
розпеченій залізній решітці, під якою горів вогонь. В цих му-
ках святий співав псалом:  «Слово Твоє вельми палаюче і твій 
раб його полюбив» (Пс. 119, 140). Потім його зняли з решітки і 
віддали на поїдання диким звірам, але й вони не завдали йому 
ніякої шкоди. Тоді мученика кинули у великий вогонь, який не 
торкнувся його тіла. Після цього святого знову вкинули до тем-
ниці, де були Рустик та Елевтерій. Багато вірних приходило до 
в’язниці, де Діонісій служив Службу Божу і причащав їх Тілом і 
Кров’ю Христовою. Під час Літургії християни бачили над ним 
велике світло. По деякому часі Діонісія, Рустика і Елевтерія знову 
вивели з в’язниці і поставили перед суддею, який переконував 
святих, щоб принесли жертви ідолам. Вони не підкорилися, але 
визнали Христа — Істинного Бога. Розгніваний мучитель наказав 
їх нещадно бити, а потім засудив на смерть.

Коли святих вели на місце страти, Діонісій молився, кажучи: 
«Сотворителю мій, Ти через Святого Духа дав мені спізнати 
Тебе та навчив мене правдивої мудрості. Ти всюди був зі мною. 
Дякую Тобі, Господи, за все, що Ти зробив через мене для слави 
Твого Пресвятого Імені. Ти кличеш мене до себе разом з моїми 
друзями, і я бажаю побачити Тебе. Прошу, прийми нас і помилуй 
тих, яких собі здобув своєю смертю на хресті. Бо Твоя є сила і 
влада з Отцем і Святим Духом навіки віків».

При слові «Амінь» йому тупою сокирою відтяли голову. Так 
само і Рустик та Елевтерій поклали своє життя за Ісуса Хри-
ста. Їх стято на Марсовій горі, що поблизу міста. Сьогодні вона 
називається Монмартр — гора мучеників. Святий Діонісій мав 
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дев’яносто років,  коли прийняв мученицьку  смерть. Це  був 
96 рік після Р. Х.

Після смерті св. Діонісія Бог зробив велике чудо. Обезголовле-
не тіло встало, взяло свою голову та пройшло з нею аж до місця, 
де стояла церква. На тому місці віддало голову одній християнці, 
на ім’я Катулла, і впало на землю. Бачачи таке чудо, багато не-
вірних повірили в Христа, але ті, які не повірили, хотіли кинути 
тіло мученика у ріку Сену. Катулла затримала вояків і вірні за 
той час поховали святі мощі. На гробі святого діялось дуже багато 
чудес. Згодом св. Женев’єва побудувала там базиліку. А пізніше, 
у VII столітті, цар Дагоберт заcнував на цьому місці відоме на 
весь світ абатство Сен-Дені. У ньому хоронили французьких 
королів аж до французької революції.

Багато авторів розрізняють двох святих мучеників: Діонісія 
Ареопагіта — першого єпископа Атен, і Діонісія (Дениса) — пер-
шого Паризького єпископа. Його смерть датують аж ІІІ століттям 
за часів переслідування імператора Деція. Ця думка базується 
на авторитеті історика з VI століття св. Григорія Турського. Од-
нак реальність є такою, що у випадку Діонісія це одна й та сама 
людина. До цього висновку ми можемо дійти на основі досить 
добре перевірених фактів. До того ж відомо, що в рукописах 
св. Григорія є деякі неточності.

Святий Діонісій — відомий церковний письменник. Його 
твори є скарбами християнського письменництва. Особливо 
важливим для апології є його твір «Про церковну ієрархію», бо у 
ньому описуються обряди, виконувані вже першими христия-
нами. Йдеться, наприклад, про похоронні обряди, свячення олії, 
а головне — про Святу Літургію.
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свЯтий Франциск асизький

Святий Франциск народився 1182 року в італійському місті 
Асижі. Батько його був багатий купець Петро Бернардоне. Фран-
циск був охрещений іменем Іван, на честь Івана Хрестителя. Але 
коли його тато повернувся з подорожі по Франції, вирішив змі-
нити його ім’я на Франциск (малий француз). Петро дуже хотів, 
щоб його син теж став купцем, тому привчав його до цієї праці.

Франциск отримав досить добру освіту і легко навчився фран-
цузької мови. Коли виріс, полюбив світ, веселе товариство, гарну 
одежу й приємні забави. Він завжди виділявся з-поміж своїх 
друзів, які вважали його за свого провідника. Така його поведін-
ка вимагала багато видатків. Батько, що любив складати гроші, 
часто докоряв синові за його марнотратство, але це не допома-
гало. Хлопець далі ходив на забави і витрачав гроші, які зовсім 
не цінував. Франциск був жвавої й веселої вдачі. Незважаючи 
на те, що захоплювався пустими забавами і розвагами, він ні-
коли не дозволив собі нічого нечесного й зберігав свою юнацьку 
чистоту. На нечисті і двозначні слова ніколи не давав відповіді.

Юнак мав милосердне серце. Коли одного разу, через зайня-
тість у крамниці, він відправив одного вбогого без милостині, 
йому стало дуже прикро. Франциск негайно побіг за тим жебра-
ком, дав йому велику милостиню і зробив перед Богом обітницю, 
що в майбутньому ніколи не відмовить у пожертві тому, хто в ньо-
го попросить ради Бога. Цій постанові він був вірний аж до смер-
ті і це спричинило зростання в його серці Божої ласки й любові.

У 1199 році в Асижі почалась громадянська війна між міща-
нами і шляхтою. Молодий Франциск став роздумувати над своїм 
життям і почув поклик не до земських воєн, але до справжньої 
боротьби, будучи на службі у Найвищого Пана і Царя — Ісуса 
Христа. Він постановив у своєму майбутньому житті: сторони-
тися купецьких справ, багато молитися та служити прокаженим. 
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Від цих людей він колись відвертався, а тепер давав їм гроші 
та одяг, а щоб з любові до Христа навчитися досконало себе 
перемагати, навіть і їв з ними. Намагався найперше у всьому 
зрікатися своєї волі.

Одного дня Франциск вийшов за місто і побачив напіврозва-
лену церкву св. Дам’яна. Увійшов в середину, клякнув і молився. 
Раптом почув голос: «Франциску, Мій дім розпадається, відбудуй 
його!». Він встав, пішов додому, взяв з батькового складу трохи 
полотна, поклав його на коня і відійшов до сусіднього міста Фо-
ліґно. Продав там полотно й коня і, повернувшись, запропонував 
гроші священикові на віднову храму св. Дам’яна. Коли про це 
довідався батько, прийшов до церкви, забрав Франциска додому 
і сильно його побив. Потім він перед єпископом вимагав, щоб 
Франциск зрікся права на спадщину. Син віддав батькові гроші 
і верхній одяг та сказав: «До теперішнього моменту я тебе на-
зивав батьком, але від сьогодні так буду називати тільки Бога. 
Тепер буду правдиво молитися: “Отче наш, що єси на небесах”». 
Думка про віднову храму не залишала Франциска. Він почав 
збирати пожертви, зносити каміння й помагати мулярам у пра-
ці. Таким чином він відбудував три церкви. Однією з них була 
церква Пресвятої Діви Ангельської, яка називалася Порціюнкуля. 
Згодом, Франциск біля неї поселився і жив з братами. Жалюгід-
ний вигляд церков, які Франциск відновлював, був духовним 
образом тодішньої Церкви. Він скоро зрозумів, що Бог кличе 
його до віднови не тільки матеріальної церкви, а передусім, до 
віднови Христового Духа в цілій Католицькій Церкві.

Одного разу, на свято апостола Матея, Франциск почув у цер-
кві такі слова святого Євангелія: «Ідіть, проповідуйте, кажучи, що 
Царство Небесне — близько... Даром прийняли, даром давайте. 
Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші. Ні 
торби на дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, — бо робіт-
ник вартий утримання свого» (Мт. 10, 7–10). Франциск зразу ра-
дісно сказав: «Ось, це те, що я шукав і чого прагнув!». Після Бого-
служіння Франциск зразу віддав комусь свої черевики, палицю й 
ремінь, а сам одягнувся в грубий габіт, який підперезав шнурком. 
У такому одязі почав промовляти до людей і закликати їх до пока-
яння. З натхнення Святого Духа він вирішив заснувати монаший 
чин. Бог наділив його даром пророцтва і даром творити чуда.

Багато людей, які бачили нове життя Франциска, захопилися 
його побожністю та забажали жити разом з ним та наслідувати 
його убогість, покору й любов. Одного дня Бернард, поважний 
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купець з Асижу, запросив Франциска до себе на духовну розмову 
і нічліг. Уночі, коли Францискові здавалося, що його приятель 
спить, він клякнув біля свого ліжка і довго молився, часто повто-
рюючи слова: «Мій Бог і моє Все». Проте Бернард не спав, а все ба-
чив. Він був такий захоплений побожністю і радістю Франциска, 
що зранку запитав його, чи може разом з ним наслідувати Ісуса. 
Вони разом пішли на Літургію, а потім шукали Божу волю. Коли 
впевнились в тому, що Господь цього хоче, Бернард продав свій 
маєток, роздав гроші вбогим і пішов за Франциском. Незабаром 
до них приєдналися й інші брати.

Преподобний Франциск склав для братів правила нового жит-
тя, щоб вони знали, як мають прожити кожний день та дбати 
про християнську досконалість. Головним принципом була повна 
убогість, ніхто не смів приймати гроші, ані їх мати.

З убожеством Франциск поєднав покору, тому й ніколи не був 
висвячений на священика. Святий казав: «Покора повинна рости 
в душі разом з дарами та ласками, які Творець дає кожному. Без 
цієї чесноти жодна інша не може сподобатись Богові». Чистоту 
він беріг, як зіницю ока і завжди боровся зі спокусами. Одному 
братові, який скаржився на боротьбу і терпіння, Франциск го-
ворив: «Гріховна розкіш коротка, а кара за неї вічна. Терпіння 
цього віку легкі, але слава за них безконечна! Прикрості стануть 
для нас джерелом заслуг і вічного щастя. Тільки потрібно їх ти-
хенько зносити та зрікатися себе». Він противився, якщо хтось 
відрізнявся від інших незвичною поведінкою. Коли один брат 
мовчав тоді, коли треба було говорити, сказав: «Це не є Божий 
Дух, а диявольський. Це спокуса, а не чеснота».

Через стан свого здоров’я Франциск передав управу Чину 
в надійні руки. Сам більше часу посвячував молитві та розва-
жанню над Божими речами. У 1224 році він вийшов зі своїм 
сповідником на гору Альвернія, де багато днів провів у молитві. 
У той час Бог чудесним способом наділив його стигмами: на 
його руках, ногах і грудях з’явилися рани, подібні до Христових.

Коли Франциск переживав якийсь біль, то молився: «Господи, 
дякую Тобі за свої терпіння. Прошу, побільш їх у сто разів, якщо 
така Твоя воля. Я радуюся, що Ти посилаєш мені ці терпіння, не 
щадячи мого тіла. Яку я можу мати солодшу потіху, як не ту, 
щоб сталася Твоя Свята воля?!».

Святий, відчуваючи, що його життя добігає до кінця, попро-
сив братів покласти його на землю і вкрити старою рясою. Ле-
жачи на землі, він благав їх любити Бога та убогість. Після того, 
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йому ще читали Євангеліє від св.  Івана, в якому описувалися 
Христові муки. Увечері 3 жовтня 1226 року Франциск віддав 
Богові свою святу душу. Мав він тоді тільки 44 роки.

ghhgfghhg

ПреПоДоБний Павло ПреПростий

Цей Павло в одному селі був земле-
робом, простий, невчений і незлобли-
вий. Одружився  із жінкою, красною 
на лице, але безсоромною розумом та 
норовом, котра довго, потай од нього, 
перелюбством займалася. Якось при-
йшов він з роботи додому і застав свою 
жінку з іншим, коли грішила. Посміяв-
ся з них й каже до перелюбця: «Добре, 
добре, воістину не дбаю; свідчуся Ісу-
сом, що не хочу більше жити із нею, це 
ти візьми її та й дітей і годуй. Я ж піду 
і стану ченцем». І тоді, все покинувши, 
пішов із дому й нікому нічого не ска-
зав, і не звинуватив й жінку ту погану, 
а мовчки рушив у пустиню. І прийшов 
до преподобного Антонія Великого й 
постукав у двері його келії. Запитав 

його Антоній: «Чого хочеш?». Відповів Павло: «Хочу іноком бути». 
Антоній же побачив, що він старий, і рече до нього: «Уже тобі, 
старче, близько шістдесяти років є, іноком бути не можеш, але 
іди в село й працюй, дякуючи Богові, бо не зможеш пустельного 
труду понести й напасті стерпіти». Павло ж мовить: «Коли мене 
чомусь навчиш, отче, те й учиню». Антоній же, не зважаючи 
на нього, каже: «Сказав тобі, що старий ти і не можеш ченцем 
бути, іди звідсіля. Коли ж хочеш чернецтва, іди в монастир, де 
живе численна братія, що може понести неміч твою; я ж бо тут 
сиджу сам і продовж п’яти днів не їм нічого — не можеш-бо тут 
зі мною жити». І, це мовивши, Антоній зачинив двері, і три дні не 
виходив із келії своєї через того старця, але Павло залишився там.

На четвертий день відчинив Антоній двері й, побачивши, що 
Павло не відійшов, знову відганяв його, кажучи: «Відійди звідси, 
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старче, що тим хочеш мені доказати! Мовив-бо тобі, що не мо-
жеш тут бути!». Відповів старець: «Помру тут, а не відійду!». 
Антоній же, бачачи його, що не приніс із собою ані хліба, ані води 
і вже четвертий день перебуває без їжі, подумав собі: «Старець 
цей, не звиклий поститися так довго, помре з голоду, і на моїй 
душі гріх його буде». Тож прийняв його, кажучи: «Можеш спасти-
ся, коли послушний будеш і учиниш, що тобі повелю». Відповів 
Павло: «Все, що мені скажеш, отче, готовий я учинити». Випро-
бовував його Антоній, сказавши: «Стій і молися на цьому місці, 
доки не прийду і принесу тобі те, що маєш робити». І ввійшов 
у печеру, покинувши його і не виходив до нього продовж усього 
тижня, але таємно на нього через віконце поглядав і побачив, 
що весь той час на одному місці день і ніч нерухомо той стояв. 
Вийшов, приніс йому фінікових гілок і, мочачи їх у воді, каже до 
Павла: «Плети линву, старче, таку, як це бачиш у мене». І плів 
він до дев’ятої години, і сплів з великими зусиллями п’ятнадцять 
ліктів. Побачив Антоній і рече: «Недобре сплів ти, розплети і зно-
ву плети». І уже сьомий день був, відколи нічого не давав йому 
їсти, а все те чинив Антоній для того, щоб відігнати його від себе, 
гадаючи, що, виснажившись, відійде старець. Але коли побачив, 
що з великим зусиллям розплів линву і знову плів, голодний і 
вже в літах, одначе не опечалився, не обурився, не дорікав ані 
прогнівався, пожалів його Антоній і, коли заходило сонце, сказав 
йому: «Старче, хочеш трохи з’їсти хліба?». Павло ж каже: «Коли 
ти хочеш, отче». Зворушений був отець словами його, що, го-
лодний бувши, не спішився до хліба, але повністю віддався його 
волі. Так Павло, з’ївши трохи з водою, встав і учинив подяку.

Випробував святий Павла і в молитвах, продовж усієї ночі 
не сплячи і співаючи псальми із численними поклонами, але і в 
тому виявився Павло терплячий та бадьорий.

Якось їли вони, і повелів Антоній, щоб більше хліба узяв Пав-
ло, — жалів його, бо той не звик багато поститися. Павло ж каже: 
«Коли ти, отче, більше їсти будеш, то і я». Мовив Антоній: «Мені 
досить, чернець-бо я є». Відповів Павло: «І мені досить, хочу-бо і я 
ченцем бути». Терпеливо робив все, що Антоній йому повелівав. 
Якось повелів йому зшити якусь одежину, а коли Павло зшив, 
рече Антоній:  «Зле зшив ти. Розпори її і знову зший!».  І знову 
зшиту звелів розпороти і зшити. Це все чинив, щоб випробу-
вати його терпіння та послух. Павло же не нарікав ані трохи, 
але дбайливо і старанно повелене чинив. Бачив його Антоній 
в усьому вправним та й каже: «В ім’я Господа Ісуса уже іноком 
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став ти».  І повелів осібно жити, збудувавши йому келію від 
себе, десь так на чотири кидка каменем, і пробував блаженний 
Павло поблизу св. Антонія в осібній тій келії, трудячись день і ніч 
у іночих подвигах і прийнявши від Бога владу на духи нечисті, 
щоб проганяти їх і зціляти недужих.

Якось приведено було до св. Антонія юнака, що мав нечистого 
духа, вельми лютого та великого, одного із князів тьми, котрі Бога 
огуджували, і рече Антоній: «Не моє це діло є, не прийняв-бо влади 
від Бога над начальними бісами, але Павло Простий має той 
дар». І пішли із ним до Павла, і каже йому: «Авво Павле, вижени 
духа нечистого із цього юнака, хай піде юнак здоровий додому, 
хвалячи Бога». Мовив Павло: «А ти, отче, пощо не вигнав його?». 
Відповів Антоній:  «Маю інше певне потрібне діло, і тому тобі 
його привів». І, залишивши біснуватого юнака у Павла, відійшов. 
Павло ж помолився до Бога і сказав бісові: «Отець Антоній ве-
лить тобі, дияволе, вийти!». Диявол же, лаючись, відповів: «Не 
вийду, всезлобний і брехливий старче!». Павло ж узяв шкіру, в 
якій ходив, і бив його, кажучи: «Виходь, повеліває тобі Антоній!». 
Диявол же не виходив. І каже Павло: «Або ти вийдеш, або я піду 
й повім Христу, і буде тобі біда!». Біс же і Христа огуджував, 
мовлячи: «Не вийду!». Тоді Павло розгнівався на біса й ополудні, 
коли в Єгипті найбільше палить сонце, як піч вавилонська, вий-
шов на камінь і став, як стовп нерухомий, взиваючи до Христа 
й кажучи: «Ісусе Христе, розіп’ятий при Понтійському Пилаті, 
Ти бачиш, що не зійду з каменю того, хай і помру, не їстиму 
ані хліба, ані води, доки не почуєш мене і не проженеш біса з 
юнака того!». Коли так взивав до Христа, то біс закричав: «Від-
ходжу, відходжу і не знаю, де опинюся!». І, вийшовши, учинився 
змієм великим і впав у Червоне море. Так св. Павло простотою 
і смиренням своїм переміг диявола: малих-бо бісів проганяють 
люди великі у вірі, а начальних же князів бісівських перемагає 
смирення, як-от у цього св. Павла.

Мав Павло і Духа пророцького. Якось він увійшов в один мо-
настир, став при церкві, дивлячись, хто з якою думкою до церкви 
входить. Була ж вечірня, і з усіма, хто входив із лицем світлим 
та душею просвіченою, із кожним ангел-хранитель заходив, ра-
діючи. Побачив же він одного брата, що в церкву йшов із лицем 
чорним, душею помороченою, оточений бісами, — з них, кожен 
до себе його тягнув. За ним-бо здалеку святий ангел-хранитель 
слідував пригнічений і плакав. Це побачивши, святий уразився і, 
ридаючи вельми, за погиблого брата, від гіркої печалі не ввійшов і 
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до церкви, але сидів зовні, плачучи. Скінчився ж церковний спів, 
виходила братія такими ж, як входила, — божественне світло їх 
осяювало; уздрів і того, що раніше темний був: лице його стало 
наче ангельське, і благодать Духа Святого довкола отінювала того 
брата, і ангел-хранитель радів, підтримуючи руку його; біси ж 
звіддалік ридали й анітрохи наблизитися не могли. Блаженний 
же, побачивши таке швидке його перетворення, зрадів і затримав 
його. Тоді розповів перед усіма все, що бачив про нього, запиту-
ючи про причину його раптової переміни. Той же, бачачи себе 
викритим Божим одкровенням, сповідався зі своїх гріхів перед 
усіма, кажучи: «Я, — мовить, — вельми є грішний, у нечистоті 
численні провів літа аж досі. Ввійшов-бо тепер до церкви і почув, 
як читали святого пророка Ісаю. Бог через нього до мене говорив: 
“Умийтесь, очистьте себе! Відкиньте зло ваших учинків із-перед 
очей Моїх... Навчіться чинити добро... Коли ваші гріхи будуть, як 
кармазин — стануть білі, мов сніг” (Іс. 1, 16–18). Це почув я, зво-
рушився душею, відчинилися-бо мені очі розуму мого, і, пізнавши 
окаянство моє та пагубу, зітхнув і прорік у помислі своєму до 
Бога: “Ти є Бог, що прийшов у світ грішних спасати, як це тепер 
пророком своїм провіщав, здійсни те ділом у мені, грішному; це 
ж бо обіцяю відтепер, з поміччю Твоєю, не учиняти ніякого зла, 
але відвернутися від усякого беззаконня й віднині послужу Тобі чи-
стим сумлінням, Владико, тільки Ти сам прийми мене розкаяного 
і не відкинь, бо припадаю до Тебе!”. І з цими ж обітницями вийшов 
із церкви, поклавши у серці своєму не грішити вже перед Богом».

Це чувши, всі голосом великим прославили Бога, що приймає 
всякого, хто приходить до Нього з покаянням. Такого пророць-
кого духа мав блаженний Павло, бо сповнився Божої благодаті 
через простоту і незлоб’я своє. Хто є такий приємний Богу, як 
людина незлоблива?!

Прожив преподобний у святій простоті своїй достатні літа і, 
багато чудес сотворивши, до Господа відійшов. Хто простий та 
невчений на землі був, той тепер є мудріший на небесах від усіх 
любомудрів світу цього і з мудрими херувимами оглядає Божу 
силу й Божу премудрість — Христа. То ж бо є мудрість правди-
ва, щоб боятися Бога і Йому, в простоті духа та в незлоб’ї серця 
служачи, добропригоджати.

«Молитвами, Господи, угодника твого, Павла Препростого, уму-
дри нас у чиненні заповідей своїх. Дай нам начало премудрості — 
страх Твій мати, щоб страхом Твоїм, ухилившись від зла, вчинили 
ми добро перед Тобою і так віднайшли милість Твою навіки. Амінь».
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свЯта мученицЯ харитина

Харитина ще у дитинстві стала круглою сиротою. У місті Ами-
сі, що розташоване над Чорним морем, жив один багатий чо-
ловік, зі славного роду, на ім’я Клавдій. Він змилосердився над 
бідною дівчинкою, взяв її до себе, виховував і полюбив як рідну 
дитину. Харитина росла гарною не тільки лицем, але й душею. 
Вона була покірною, мовчазною, цнотливою і розумною. А що 
більше, дівчина була вірною рабою Христа, якому посвятила себе 
і своє дівоцтво, палаючи дбайливою любов’ю до Бога. Клавдій 
щиро радів нею і в нічому не перешкоджав їй. Він збудував 
Харитині на окремому місці будинок, в якому дівчина служила 
Богу на самоті, молячись та читаючи Святе Письмо. Для всіх її 
життя було великим взірцем для наслідування. Погани, які ба-
чили таке чеснотливе життя дівиці, наверталися до правдивої 
віри та починали змінювати своє життя, а вірних, які приходили 
до неї на молитву, навчала корисними словами. Харитина ча-
сто казала: «Молитва — це боротьба, важка праця, а одночасно 
дуже важлива служба. Диявол старається нас відволікти від 
молитви усілякими способами: через думки, інших людей, маючи 
на меті одне — щоб ми не молились. Якщо дамо Богові час, то 
Він благословить й решту нашого дня і наче розмножить час».

У той час (на початку ІV століття) імператор Діоклетіан (284–
305) почав жорстоко переслідувати християн, яких шукали пов-
сюди, а найбільше тих, які навертали поган до Христа. Дометіа-
ну, правителю того краю, в якому проживала Харитина, донесли, 
що вона християнка. Тому він послав воїнів, щоб схопили  її 
та привели до нього на суд. Коли воїни хотіли забрати діву, то 
Клавдій противився їм силою, обороняючи її. Харитина йому 
сказала: «Пусти мене, пане мій, і не переживай, а швидше радій. 
Я буду приємною жертвою Богу за свої і твої гріхи. Йду по вінець 
вічної слави!». Клавдій з плачем промовив:  «Згадай мене, люба 
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дитино, коли станеш перед Небесним Царем разом зі святими 
мученицями». Воїни далі не чекали і, як вовки вівцю, силоміць 
вирвали Харитину та привели до правителя, який запитав: «Чи 
правда те, що я про тебе чув, що ти християнка і зваблюєш 
багатьох, приводячи їх до тієї своєї нечестивої віри?». Дівчина 
відповіла: «Це правда, що я християнка, але що зваблюю 
людей — це брехня. Я їх, навпаки, відвертаю від зваби та 
приводжу на правдивий шлях, яким є мій Спаситель, Ісус 
Христос. Його віра не нечестива, як ти кажеш, а свята 
і праведна. Ваша віра наповнена всякої нечистоти, бо ви 
віруєте бісам й чините їхню волю».

Почувши це, Дометіан дуже розгнівався й наказав Харити-
ну нещадно бити. Після того наклав їй на шию залізне ярмо і 
відіслав до судді. Той показав діві знаряддя для мук й сказав: 
«Помилуй себе! Прийми мою добру пораду і принеси жертву без-
смертним богам. Тим і умилосердиш богів, і від царя отримаєш 
благодать, збережеш свою красу, молодість та уникнеш мук. 
Тільки так зможеш себе спасти, інакше загинеш від жорстоких 
мук!». Мучениця підняла свої очі до неба, де шукала допомоги, 
і почала говорити мучителю: «Судде, ти лукавий та неправди-
вий, але нічого не досягнеш своєю хитрістю, бо не звабиш мене 
пустими обіцянками, ані не налякаєш, погрожуючи муками. 
Ніяк не приведеш мене до ідолопоклонства та не зміниш мого 
наміру страждати за Христа. Подумай, що для тебе корисно, і 
не поклоняйся бездушним ідолам, щоб ти не загинув з демонами, 
яких шануєш як богів». Але суддя не прийняв правди та зали-
шився затверділим. Почав насміхатися зі Харитини та наказав 
обстригти її волосся на голові.

Харитина все терпеливо зносила, як овечка, яку ведуть на 
заріз, а в серці молилась, щоб Господь дав їй силу залишитися 
вірною аж до кінця. Коли вона, пострижена, стояла перед усіма, 
то раптом їй почало рости нове, краще волосся, якого було навіть 
більше від першого. Побачивши таке чудо, суддя наповнився 
гнівом і звелів посипати голову мучениці розжареним вугіллям 
та щоб примножити болі, рани поливали оцтом. Свята в болях 
молилась: «Господи Ісусе Христе, Ти Помічник тим, хто уповає 
на Тебе. Ти захоронив від вогню трьох святих юнаків. Поспіши 
допомогти мені й укріпи мене в муках, які приймаю ради Тебе, 
щоб не сказали вороги: “Де її Бог?”». Після молитви відчула по-
легшу і подякувала Богу. Однак кат винаходив нові та більші 
катування. Їй прокололи розпеченими залізними прутами груди і 
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свічками обпалювали ребра. У тих муках дівчина не переставала 
серцем та устами прикликати святе Боже Ім’я, тому здавалось, 
що ніби не відчуває болю. Вона була розпалена сильнішім вог-
нем — Божою любов’ю.

Потім мучитель наказав втопити Харитину в морі. По дорозі 
мучениця взивала до Бога: «Дякую Тобі, Ісусе мій, що заради Тебе, 
буду кинута в море. Прошу, покажи на мені Свою силу, щоб ще 
більше було прославлене Твоє Пресвяте Ім’я». Воїни прив’язали 
до шиї мучениці великий камінь і кинули її у воду, але Божою 
всемогутністю камінь відчепився від шиї дівчини та впав на дно. 
Вона, ставши ногами на воді, пішла по ній, як по твердій землі. 
Прийшла на берег і стала перед суддею та промовила до нього: 
«Бачиш силу мого Всемогутнього Бога? Тож віруй в Христа!». 
Мучитель від здивування лиш мовчав, а коли прийшов до себе, 
почав кричати, що вона чарівниця і чарами залишилася живою. 
Тоді повелів слугам прив’язати Харитину до колеса, під яким по-
набивали залізні цвяхи, ножі й мечі. Крім того ще насипали під 
нього розпалене вугілля, щоби мучениця терпіла подвійний біль. 
Кати почали обертати колесо, а воно стало нерухомим, їхні руки 
ослабли та й вугілля погасло. Так Христова раба була охоронена 
ангелом та залишилась неушкодженою. Суддя, сповнившись 
ще більшої люті, наказав вирвати їй на руках та ногах нігті, а 
потім повибивати зуби. Вона і ці муки мужньо переносила. На 
кінець беззаконний суддя, побачивши, що переможений слабкою 
дівчиною, придумав її осквернити. Покликав багато розпусних 
чоловіків й віддав їм Харитину. Тоді мучениця почала насти-
рливо молитися. Після молитви з вірою сказала:  «Зі мною мій 
Ісус, котрий всі ваші грішні задуми знищить й візьме мою душу 
до Себе!». І в ту мить Харитина віддала свого духа в Божі руки. 
Мучитель наказав її непорочне тіло вкласти у міх, наповнений 
піском, та вкинути у море. По трьох днях хвилі винесли на берег 
нетлінні мощі святої мучениці Христової — Харитини, а Клавдій 
їх поховав, славлячи Ісуса Христа. Сталося це 304 року.

ghhgfghhg
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ПреПоДоБний ДаміЯн Печерський

Коли хворіє  хто хворобами 
душевними,  купно й  тілесни-
ми,  «хай покличе пресвітерів 
Церкви, …намастивши його 
оливою» (Як. 5, 14), як говорить-
ся в Писанні. Так чинив богов-
годний Господу пресвітер бла-
женний Даміян, що пробував у 
святому Печерському монастирі 
у час ігуменства преподобного 
Теодосія. Цей-бо досточудний 
інок ревно наслідував усіляки-
ми чеснотами рівноангельське 
життя преподобного отця й на-
ставника свого Теодосія; відтак, 
багато людей свідчило про до-
бре його життя: був смиренний, 
слухняний та усім покірний. Найбільше ж ті брати, що жили із 
ним у келії, бачили його покору, неспання продовж усієї ночі, 
старанне читання святих книг і часте на молитву вставання. 
Вони ж та  інші численні оповідали про цього Божого мужа: 
був-бо і посник, і повстримник такий, що, окрім хліба та води, 
нічого не їв до дня смерті своєї, тим то і даром чудотворення 
від Господа сподобився, а найбільше, дарувати зцілення (так як 
колись тезоіменитому йому Даміяну, пам’ять якого святкуємо 
1 (14) листопада). Коли хто приносив дитя, охоплене якоюсь не-
дугою, чи перебував якийсь дорослий чоловік у певній хворобі, 
і коли той приходив, чи привезений був у монастир до преподо-
бного Теодосія, то він велів блаженному Даміяну творити молитву 
над болящим. Цей-бо зі смиренням, вважаючи себе недостойним 
дару зцілення, творив над болящими молитви і єлеєм святим 
помазував — тоді всі, за Божою благодаттю, зцілення приймали 
і здорові з монастиря відходили.

Коли ж блаженний цей Даміян достатні літа в трудах іночих 
боговгодно прожив, здійснивши численні подвиги на користь 
душевну, прийшов до кінця цього тимчасового життя,  і упав 
в хворобу і, бувши близько смерті, молився Богові зі слізьми, 
кажучи:  «Господи мій Ісусе Христе, не відлучи мене від отця і 
наставника мого преподобного Теодосія, але з ним причисли мене 
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до світла Твого обличчя». Так він молився,  і раптово з’явився 
біля його ложа ангел і промовив: «Це, о дитино, послав мене зві-
стити тобі Господь, що буде так, як просиш». І, це сказавши, 
невидимий став для нього. Блаженний же Даміян збагнув, що 
від Бога було йому явлення. Тож скоро послав до преподобного 
Теодосія, молячи його, щоб прийшов. Коли ж святий прийшов, 
каже блаженний Даміян із веселим лицем: «Отче, чи буде так, 
як тепер мені було обіцяно?». Преподобний же, не відавши того, 
відповів: «Не знаю, дитино, що було тобі обіцяне». Тоді блажен-
ний розповів йому про все. Це почувши, Теодосій хвалив Бога, 
просльозився та й рече до блаженного: «Так, дитино, буде так, 
як тобі обіцяно було; ангел-бо Божий з’явився тобі, я ж грішний є, 
як міг би я обіцяти тобі такої слави, що уготована праведним». 
Блаженний же Даміян, почувши таке звіщення, став радісний і 
добронадійний; тоді попрощався зі всією братією, що зібралася, і 
в доброму ісповіданні з миром віддав душу свою в руки Господу. 
Його просвітлене лице було доказом радісної зустрічі з ангелами, 
які супроводжували розлучення душі із тілом. Тоді преподобний 
Теодосій повелів ударити в дзвін, щоб зібралася й інша братія, 
і так зі співами та великою честю поховали в печері чесне тіло 
Христового угодника на честь славленого в Тройці Бога. Тож 
молитвами блаженного цього, Даміяна, хай сподобить і нас, щоб 
були ми поміж спільниками царства Його, де немає болізні, на 
безконечні віки. Амінь.

pqpqpqpqpqpqpqpq

Святий Филип, диякон
(див. ст. 72)
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свЯтий аПостол тома

Святий апостол Тома, на прізвисько 
Близнюк, був рибалкою з Галилейсько-
го міста Панеада. Коли в цих краях Ісус 
Христос звіщав Євангеліє, то покликав 
Тому і зарахував його до дванадцяти 
апостолів. Від того часу він був завж-
ди з  Ісусом аж до Його спасительних 
страждань.  Ісус Христос після  свого 
славного Воскресіння ввечері з’явився 
апостолам, але серед них не було Томи, 
коли апостол до них повернувся, то учні 
йому сповістили: «Ми бачили Господа!». 
Новина, що Ісус з’явився учням за його 
відсутності, засмутила Тому, його опа-
нували смуток і невіра. Він їм відповів: 
«Якщо не побачу на Його руках знаків 
від цвяхів і не вкладу свого пальця у міс-
це, де були цвяхи, і руки моєї не вкладу 
у бік Його — не повірю!» (Ів. 20, 25). Восьмого дня, після Христо-
вого Воскресіння, всі апостоли зібралися разом із Томою, і знову 
їм з’явився Ісус, так як тиждень тому. Хоч двері були замкнені, 
та Ісус несподівано став посеред них,  і промовив:  «Мир вам!». 
Господь одразу звернувся до Томи і майже дослівно повторив 
слова, які Тома промовив тиждень тому. Ісус вказав на свої про-
славлені рани і сказав йому: «Подай сюди твій палець і глянь на 
мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій. Та й не будь 
невіруючий, — а віруючий!» (Ів. 20, 27). Тома приступив до Ісуса 
і впав перед Ним на коліна. Він усвідомив свою затверділість, 
неохоту вірити Богу і братам та пиху, поєднану з цією невірою. 
Зрозумів, що причиною усього його смутку є гріх пихи, що він не 
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хотів прихилитися перед Богом. Тома відповів Ісусові: «Господь 
мій і Бог мій!» (Ів. 20, 28). Тоді Господь сказав: «Побачив ти мене, 
то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували!» (Ів. 20, 29).

Після Зіслання Святого Духа ап. Томі випав жереб пропові-
дувати Євангеліє в Індії. Якраз у цей час у Палестинську країну 
прийшов купець індійського царя Гундафора — Аван. Цар йому 
наказав знайти такого майстерного архітектора, котрий би вмів 
звести йому такий палац, як у римських кесарів. Коли Аван 
прийшов до Кесарії, Тома, зустрівши його, сказав, що він є той 
архітектор, якого шукає індійський цар. Тоді купець взяв його 
з собою і вони відпливли кораблем у індійський край.

Прибувши до Індії, Аван сказав цареві Гундафорові, що при-
вів з Палестини мудрого будівничого. Цар, побачивши Тому, 
зрадів  і показав йому місце, де б хотів збудувати палац. Дав 
йому багато золота на будівництво, а сам відійшов у інший край. 
Тома, взявши золото, роздав його всім потребуючим, убогим та 
жебракам, а сам проповідував Євангеліє і багатьох навертав до 
Христової віри та охрестив. Через певний час цар послав до апо-
стола, бажаючи дізнатися, чи праця йде йому швидко. Апостол 
сказав, що потрібна тільки покрівля. Цар зрадів, думаючи, що 
Тома дійсно будує йому палац. Тому послав йому багато золота, 
щоб зробив якнайкращу покрівлю. Тома взяв золото і, звівши 
очі та руки до неба, сказав: «Дякую Тобі, Господи Чоловіколюбче, 
що у різний спосіб спасаєш людей». Апостол знову золото роздав 
жебракам та продовжував проповідувати Боже Слово. Через де-
який час цар дізнався, що палац ще навіть не почав будуватися, 
а все його золото роздано вбогим. Тоді він розгнівався і послав 
своїх слуг схопити апостола. Коли його привели, цар запитав: «Чи 
збудував ти палати?». Тома відповів: «Збудував дуже добрі і кра-
сиві». Володар промовив: «Ходімо подивимось на твою будівлю». 
На це святий сказав: «Не зможеш у цьому житті їх побачити. 
Тільки коли з цього життя відійдеш, тоді побачиш і вселишся 
в них та з радістю будеш жити там повіки». Цар подумав, що 
Тома насміхається з нього, і наказав кинути апостола разом з 
Аваном до в’язниці. Потім їх хотів жорстоко вбити. У темниці 
Аван докоряв Томі: «Ти мене і царя обманув. Назвався мудрим 
будівничим, а тепер все царське золото розтратив і мене вбив. 
Це через тебе я страждаю і маю померти, цар є дуже жорсто-
кий і нас точно вб’є». Тома потішав його, кажучи: «Не бійся, не 
помреш тепер, але будемо живі. Цар нас звільнить і буде шану-
вати через палац, який я йому збудував в Небесному Царстві».
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У той час брат царя тяжко хворів і мав видіння. Ангел його 
водив по раю і показував Небесні помешкання. А тоді запитав: 
«У якій з тих усіх палат хочеш жити?». Чоловік, дивлячись на 
найкращу, сказав: «Хоч би мені в одному кутку цього палацу 
було дано місце і я нічого б більше не хотів». Ангел йому відпо-
вів: «Не можеш жити у цьому палаці, бо він належить твоєму 
братові. Його побудував Тома за золото, що він йому дав». Брат 
промовив: «Я піду до свого брата і викуплю в нього цей палац, 
бо він не знає його величі. А потім знову сюди повернусь». Коли 
видіння закінчилось, він попросив рідних, щоб привели до ньо-
го його брата. Цар зразу прийшов і запитав, що сталось. Брат 
сказав: «Знаю, безсумнівно, що ти любиш мене. Ти готовий від-
дати мені і пів царства. Прошу в тебе одного подарунку. Дай 
мені свій палац, який маєш на Небі, і за нього візьми собі все моє 
багатство». Почувши це, цар задумався і деякий час мовчав. 
Потім запитав: «Звідки в мене на Небесах палац?». Брат відповів: 
«Такий маєш палац, якого не можеш навіть уявити. Такої краси 
ти ще ніколи не бачив. Збудував його для тебе Тома, якого ти 
тримаєш у в’язниці». Тоді він розповів йому своє видіння, яке 
бачив. Цар зрадів і сказав:  «Улюблений брате, клявся тобі не 
відмовити ні в чому, що є на землі, але щодо небесного палацу, 
то я не обіцяв тобі. Коли хочеш, маю у себе такого будівничого, 
який і тобі збудує». Промовивши це, цар послав до в’язниці, щоб 
випустили Тому і Авана. Правитель пішов на зустріч апостолу, 
впав йому в ноги і просив прощення. Святий зрадів і дякував 
Господу Ісусу, за Його поміч.

Коли апостол прийшов до царського дому, то почав навчати 
всіх присутніх. Він говорив про Спасителя — Ісуса Христа та 
про прощення гріхів. Також він пояснював першу Божу Запо-
відь, кажучи: «Бог дав нам десять Заповідей, щоб ми знали, як 
поступати в нашому житті. Перша і основна заповідь звучить: 
“Я — Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипетської, з дому 
неволі. Нехай не буде в тебе інших богів крім мене. Не робити-
меш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі, 
на небі, ні того, що внизу, на землі, ні того, що попід землею, в 
водах. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо 
я Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків 
на дітях до третього й четвертого покоління тих, хто ненави-
дять мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто 
люблять мене і бережуть заповіді мої” (Вих. 20, 2–6). У цих краях 
ви вважаєте за богів тварин: корову, мавп, щурів. А тим самим 
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поклоняєтесь демонам, замість того, щоб кланятися Єдиному 
Творцеві. Бог ясно говорить: “Нехай не буде в тебе інших богів 
крім мене. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш 
їм, бо я Господь”. Також ви вірите у перевтілення, начебто після 
смерті людина знову перероджується у вигляд якоїсь тварини. 
Тому ви не убиваєте ні комарів, ні щурів, ні будь-яких інших 
тварин, але, з іншого боку, дуже жорстоко ставитесь до людей. 
Коли побачите убогого або хворого, що лежить на вулиці, то не 
поможете йому, бо це, мовляв, його карма, а хто б про нього 
піклувався, той йому б шкодив. Ісус так не навчав, Він сам допо-
магав хворим, зціляв їхні недуги, а нас навчав: “Люби ближнього 
твого, як себе самого” (Мт. 22, 39). Також у своїх медитаціях ви 
повторюєте імена демонів, прикликуючи їх, і цим відкриваєтеся 
їм. Тому вам слід каятись за це перед Правдивим Богом Ісусом 
Христом і змінити своє мислення. Господь вам допоможе, якщо 
будете щирі перед Ним. Він простить вам гріхи, якщо будете 
правдиво їх визнавати, і спасе вас».

Згодом, з Божого провидіння, усі апостоли  із різних країн 
повернулися до Юдеї, і саме тоді настав день Успіня Божої Ма-
тері. Повернувся і ап. Тома, який проповідував Євангеліє в Індії, 
щоб взяти участь в апостольському соборі. Однак він спізнився і 
прибув аж на третій день після похорону Пресвятої Богородиці. 
Він дуже сумував, що не встиг попрощатися з Матір’ю свого 
Господа. Апостоли, бажаючи його потішити, вирішили відчини-
ти гріб, вони відкотили камінь, але тіла Пречистої Діви там не 
знайшли. З цього вони дізналися, що Матір Божа, подібно як і 
Її Син, Ісус, була взята з тілом до неба.

Після того Тома знову повернувся до індійських країн і дійшов 
до Меліапора, де багатьох навертав до християнства. Святий 
також робив багато чуд у тій місцевості. Один ідольський жрець 
вбив свого сина і звинувачував у вбивстві апостола, кажучи: 
«Тома вбив мого сина!». Розійшлася чутка про це і зійшлися люди, 
взяли святого й хотіли його мучити. Тома сказав:  «Дозвольте 
мені, і я в Ім’я мого Бога запитаю вбитого. Нехай він сам скаже, 
хто його вбив». Тоді всі пішли з ним до тіла вбитого хлопця. Апо-
стол помолився до Господа, просячи від Нього допомоги, і сказав 
до мертвого: «В Ім’я мого Господа і Бога Ісуса Христа наказую 
тобі, юначе: скажи нам, хто тебе вбив?». Хлопець відповів: «Мій 
батько вбив мене!». Після того всі закричали: «Великий Бог, що 
Його Тома проповідує!». І багато людей через те чудо повірили в 
Ісуса і охрестилися у апостола.
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Потім Тома пішов в найдальші країни, у межі Каламидські, 
якими володів цар Муздій. Там він навернув до Христа одну 
жінку Синдикію, що була рабинею Мигдонії, дружини царського 
правителя Каризія. Синдикія свідчила про Ісуса Христа Мигдонії 
і просила її, щоб вона повірила в Єдиного Бога-Творця, якого 
проповідує ап. Тома. Захотіла Мигдонія побачити святого і про-
сила служницю, щоб привела її до нього. Синдикія їй відповіла: 
«Коли хочеш бачити Божого апостола, зміни свої шати і як одна 
із простих та вбогих жінок одягнись, щоб ніхто тебе не впізнав, 
та й ходи зі мною». Вона так і зробила й пішла із рабинею на 
місце, де проповідував св. Тома. У той час він багато розказував 
про Ісуса Христа і сказав слово про смерть, суд, пекло та небо. Це 
все почувши, Мигдонія повірила у Христа і довго розважала над 
словами апостола. Вона почала уникати розкошів, бенкетувань і 
всіх світських забав. Коли чоловік не зміг її переконати, щоб жила 
як перед тим, то просив царя, щоб послав царицю Тетяну до його 
жінки. Він хотів, щоб вона переконала Мигдонію, бо Тетяна була 
її сестрою. Коли цариця прийшла, Мигдонія з запалом розповіла 
їй про Ісуса Христа, переказавши проповідь ап. Томи. Тоді Тетя-
на сама захотіла побачити святого і почути більше про Христову 
віру. Порадившись з Мигдонією, вона таємно послала до апо-
стола і покликала його, щоб розказав їм більше про Бога. Тома 
прийшов і розповідав їм про Христа Спасителя й на кінець їх 
охрестив. Також святий апостол навернув царського сина Азана.

Цариця Тетяна, повернувшись від Мигдонії, перебувала у 
молитвах та постах. Цар здивувався такій зміні своєї дружини 
і сказав до Каризія:  «Хотів твою жінку тобі повернути, але і 
свою втратив». Після того двоє почали шукати причину такого 
поводження їхніх жінок. Вони дізналися, що якийсь мандрівник 
Тома навчив їх християнської віри і відвернув від поганства. Тоді 
цар розгнівався й наказав схопити апостола і кинути до в’язниці.

Цар, вийшовши з міста разом із воїнами, взяв з собою Тому. 
Коли ж вийшли за місто, цар наказав п’ятьом воїнам відвести 
святого на одну гору і там заколоти його списами. Царський син 
Азан разом із одним чоловіком Сифором пішов за апостолом і 
наздогнали його. Тома, випросивши у воїнів час на молитву, 
помолився і рукоположив Азана на диякона, а Сифора на свя-
щеника. Він їм наказав, щоб піклувалися про віруючих і при-
множували Христову Церкву. Після того воїни його прокололи 
п’ятьма списами, і так помер святий апостол Тома. Сифор і Азан 
довго плакали над ним й поховали його святе тіло.
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Через декілька років один син царя Муздія став біснуватим. 
Цар через це дуже сумував і задумав відчинити гріб святого апо-
стола, взяти одну кістку з його мощів і прив’язати її на шию свого 
сина, щоб він зцілився. Коли цар захотів це зробити, з’явився 
йому у видінні святий Тома, і сказав: «Живому ти не вірив, чому 
ж від мертвого шукаєш помочі? Однак вір, і буде милосердний до 
тебе мій Господь Ісус Христос». Це видіння ще більше спонукало 
царя, щоб відчинити гріб апостола, та коли він його відчинив, 
мощів там не було. Хтось з християн взяв святі мощі і заніс їх 
у Месопотамію. Тоді цар взяв з гробу порох і прив’язав його до 
шиї свого сина, кажучи: «Господи Ісусе Христе, молитвами апо-
стола Твого Томи, коли зцілиш мого сина, то і я в Тебе повірю». 
У той момент, біс вийшов з його сина і хлопець став здоровий. 
Від того часу цар Муздій повірив у Христа і охрестився від свя-
щеника Сифора з усіма своїми вельможами. Тоді була велика 
радість між християнами, бо ідоли розбивалися і руйнувалися 
їхні храми, будувалися церкви, і збільшувалося число християн. 
Цар після хрещення каявся у своїх минулих гріхах і просив хри-
стиян, щоб за нього молилися. На тому місці, де було поховано 
тіло апостола Томи, задля молитов святого, відбувалося багато 
чудес на Божу славу.

pqpqpqpqpqpqpqpq
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свЯті мученики сергій та вакх

Святі мученики Сергій та Вакх, родом римляни, були перші 
із вельмож царя Максиміана (ІІІ століття). Він їх дуже любив як 
розумних порадників та хоробрих воїнів. Ніхто не міг приступи-
ти до царя і чогось просити, як не через цих його найвірніших 
радників. Однак вони не шукали слави у земного царя, а в Не-
бесного, бо вірили в Христа, намагаючись Йому догодити святим 
життям. Свою віру вони тримали в таємниці перед  іншими, 
боячись царя, який сильно ненавидів християн. Однак їхня віра 
невдовзі виявилась перед усіма; хтось, заздрячи, доніс цареві, 
що вони християни і гидують поганськими богами. Цар не хотів 
вірити, що такі люди, які мають в нього велику прихильність, 
погорджують їхніми богами. Навіть соромився їх про це спитати, 
бо не мав певності, чи донос є правдивий, тож захотів випробу-
вати їх таким чином. Одного дня цар справив свято своїм богам 
і пішов з усіма князями, боярами, вояками і слугами до храму 
Дія, щоб йому принести жертву. Максиміан пильно спостерігав, 
чи ввійдуть з ним у храм його улюблені вельможі Сергій та Вакх. 
Однак Христові раби залишилися зовні і не увійшли у поганське 
капище. Вони стояли на вулиці та молилися істинному Богу, про-
сячи, щоб просвітив сліпоту народу і прославив серед них Своє 
Пресвяте Ім’я. Коли цар побачив, що Сергій та Вакх не зайшли 
разом з ним до храму, послав слуг узяти їх і примусом завести у 
храм Дія. Як же завели святих, цар повелів: «Поклоніться ідолам 
разом зі мною і принесіть жертву та їжте жертовне м’ясо». 
Вони не хотіли того вчинити і сказали: «Маємо Бога на небесах, 
не фальшивого, як ваші ідоли, а істинного й живого, який увесь 
світ утримує, Йому поклоняємося». Вони докоряли царю за ідо-
лопоклонство, що ідолам бездушним віддає честь, яка належить 
лиш правдивому Богові, й інших до цього із собою приводить. 
Цар розгнівався і повелів зняти із них знаки їхніх санів та воїн-
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ські пояси й на ганьбу одягти їх у жіночий одяг. Потім наклали 
їм на шиї залізні обручі і водили по місті на посміх та наругу, 
щоб ці славні римські вельможі були від усього народу осміяні і 
принижені за вшанування єдиного істинного Бога.

Коли скінчилось жертвоприношення в поганському храмі, цар 
Максиміан повернувсь у свої палати. Він був засмучений щодо 
Сергія та Вакха, адже любив їх. Цар прикликав їх до себе й каже: 
«Мої вірні товариші, чому ви гніваєте великих богів і мене, свого 
царя, який є милостивий до вас? Чому мене засмучуєте і наводи-
те на себе таке безчестя? Я ж, хоч і сильно вас люблю, однак не 
можу витерпіти зневаги моїх богів. Хоч і не хочу, але мушу вас 
осоромити та віддати на муки. Прошу вас, мої друзі, залиште 
того Сина теслі, якого євреї, як злочинця, із розбійниками на 
хресті повісили. Не дайте себе звести християнськими байками 
і чародійством, але поверніться до наших богів. Я обдарую вас 
більшими почестями і пошаною. Будете жити в моїй любові, 
в моєму царстві зі мною нероздільно». Сергій та Вакх не хотіли 
заради царської любові відпасти від любові Божої і заради тим-
часових благ позбавитися вічних, тому говорили цареві багато 
супротивного. Сповнені Святим Духом, вони викривали неміч 
поганських богів та прославляли силу й Божество Ісуса Христа 
і переконували царя пізнати істину. Та цар, маючи затверділе 
серце, не приймав правди, а ще більше розпалився гнівом та 
ярістю. Однак не хотів їх мучити сам, бо дуже їх любив; послав їх 
у східні країни до правителя Антіоха, який був лютим мучителем 
і гонителем християн. Цей Антіох здобув свою посаду завдяки 
старанням Сергія та Вакха, які випросили у царя для нього цю 
гідність. Не сподівалися, що невдовзі він стане немилосердним 
тираном. Цар навмисне послав їх до Антіоха, бо думав, що вони 
налякаються його жорстокості, лютості та посоромляться Антіо-
ха, який був колись їхнім рабом, а тепер став їхнім суддею, і так 
через страх та сором відречуться Христа. А якщо ні, то нехай не 
перед царем, але в далеких краях будуть замучені.

Ведені у кайданах, Божі страдники вийшли з Риму, йшли 
цілий день і переночували у гостинниці. Опівночі, коли воїни, 
що вели їх, міцно спали, Сергій та Вакх молилися ревно до Бога, 
просячи від Нього помочі, щоб могли за Його Святе Ім’я мужньо 
перетерпіти всякі муки. Тоді їм явився ангел Господній, осяяв 
їх небесним світлом і укріпив їх: «Бадьоріться, раби Христові, і 
як добрі воїни, воюйте проти диявола, незабаром маєте його пе-
ремогти. За вашу мужність отримаєте вінці перемоги від Ісуса 
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Христа, який не залишить вас у стражданнях. Він подасть вам 
Свою поміч, щоб ви потоптали ворога-диявола своїми ногами». 
Після цих слів ангел став невидимий. Вони ж, сповнені неви-
мовної радості, хвалили Бога, що через ангела підбадьорив їх.

Коли дійшли до міста Варвалисо, де перебував Антіох, воїни 
віддали присланих в’язнів Сергія та Вакха і лист царя, в якому 
було написано: «Максиміан, вічний цар, Антіоху, правителеві 
східних країн, привіт! Великий промисел богів наших заборо-
няє нам служити чужим богам. Знаючи це, ми викрили Сергія 
та Вакха, які є у злочестивій християнській вірі, і присудили їх 
видати на найлютіші муки. Але оскільки царського допиту вони 
не достойні, я послав їх до тебе: коли, розкаявшись, послухають 
нас і принесуть жертви богам, звільни їх від приготованих мук і 
обіцяй їм нашу доброзичливість. Тоді їм повернеться назад їхній 
сан, і будуть у ще кращій милості в нас, як раніше. Коли ж не 
зречуться злочестивої віри, віддай їх на законні муки і на кінець 
убий мечем. Довгого тобі життя. Бувай здоров!».

Антіох, прочитавши листа, наказав Сергія та Вакха тримати 
до ранку під вартою. Наступного дня він сів на судилищі, по-
ставив їх перед собою та й каже: «Батьки й добродійники мої, 
що потурбувалися про цей мій сан і честь, які маю. Це все ви 
випросили мені! О, як добробут ваш змінився! Я тепер сиджу як 
суддя, ви ж як в’язні стоїте переді мною. Прошу: не чиніть собі 
такого зла, послухайте царя й вшануйте богів, щоб повернутись 
вам до попередньої гідності. Як цього не вчините, хоч і не хочу, 
маю вас за царським наказом примусити муками. Добродії мої, 
будьте милосердні до себе й до мене, бо я не хочу бути вашим 
жорстоким мучителем». Воїни відповіли: «Даремно намага-
єшся спокусити нас своїми словами: честь й безчестя, 
життя і смерть — це рівне для тих, які шукають небес-
ного життя. Для нас життям є Христос і заради Нього 
смерть — здобуток». Антіох розгнівався й повелів Сергія кину-
ти у темницю, а Вакха простягти на землі і бити без милосердя. 
Довго били Вакха по всьому тілі, так що слуги втомлювалися і 
часто змінювалися. Від такого мучення тіло відпадало від кісток, 
а кров розливалась, як вода. Від цих ран Вакх помер, віддавши 
свою душу Господу. Його тіло мучитель наказав виволокти за мі-
сто на поїдання звірам та птахам. Але Господь зберіг його, бо де-
хто із вірних, що ховалися поза містом у печерах зі страху перед 
поганами, вийшли вночі із своїх укриттів, взяли тіло св. Вакха і 
з пошаною поховали в одній із тих печер, у якій і самі ховалися.
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Сергій, сидячи в темниці, почув, що його друг помер, був 
засмучений та плакав, що розлучився із ним: «Горе мені, брате 
мій Вакху, уже не заспіваємо: “Глядіть, як добре та як гарно, 
коли брати живуть разом” (Пс. 132), — лишив ти мене самого!». 
Так Сергій нарікав, а коли настала ніч, явився йому св. Вакх у 
небесному світлі і втішив його, звіщаючи про приготоване міс-
це в небі. Товариш укріпив його до мученицької смерті, яку він 
невдовзі прийме. Сергій наповнився великої радості і з веселим 
серцем заспівав пісню Богові.

Наступного дня правитель Антіох пішов в місто Сур і наказав 
вести за собою Сергія. Коли прийшли в те місто, Антіох сів на 
судилище і каже до Сергія: «Безумний Вакх не захотів принести 
жертву богам, а вибрав собі гірку смерть. А ти, пане мій Сер-
гію, чому залишаєшсь в тій злочестивій вірі, яка вкидає тебе у 
велику біду? Друже мій, не видавай себе на мучення. Сором маю 
з того, що той, хто колись заступався за мене перед царем, 
тепер стоїть переді мною осуджений. Благаю тебе, послухай 
моєї поради, покорися царевій волі і принеси жертву богам, щоб 
повернутись тобі до попередньої гідності». Відповів ісповідник 
Христовий: «Тимчасова честь і слава — марнотна. Безче-
стя буває благовісником вічної честі. Не боюся ганьби і 
не хочу тимчасової слави, бо знаю, що отримаю від мого 
Господа в Царстві Божім правдиву славу. Згадуєш мої добро-
діяння, якими випросив тобі у земного царя високий сан, тому 
скажу тобі: послухай мене, і пізнавши істину, відкинь поганських 
богів та поклонися зі мною Небесному Богу й Царю віків. Я обіцяю 
тобі випросити в Нього більше добра, як у Максиміана».

Антіох зрозумів, що не зможе відвернути його від Христа та 
схилити до царської волі, тому закричав:  «Примушуєш мене, 
Сергію, щоб я забув усе добро, що прийняв від тебе, тому віддам 
тебе на люті муки». Сергій відповів: «Чини, що хочеш. Ісус Хри-
стос, що допомагає мені, сказав: “Не лякайтеся тих, хто тіло 
вбиває, а душі вбити не може” (Мт. 10, 28). Тут маєш владу 
над моїм тілом, щоб його мучити, над душею моєю не маєш 
влади ані ти, ані твій батько сатана». Розгнівався мучитель і 
каже: «Бачу, що довготерпіння моє зробило тебе дерзким». Тоді 
він наказав Сергія взути у залізні чоботи, що мали на споді го-
стрі й довгі цвяхи. Цвяхи пробили наскрізь стопи мученикові і 
спричинило йому великий біль. Так його взутого Антіох повелів 
гнати перед своєю колісницею, бо їхав у місто Тетрапиргію, а від 
Тетрапиргії мав їхати до міста Росафи. В дорозі мученик співав 
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псалом Давида: «Непохитно надіюсь на Господа, Він прихилився 
до мене. І благання моє Він почув. Витяг мене Він із згубної ями, 
із багна болотистого. І поставив на скелі ноги мої та зміцнив 
стопи мої...» (Пс. 39, 2–3).

Коли вони прийшли до Тетрапиргії, мученика відвели в темни-
цю. Ідучи до неї, він говорив: «“Той, що колись мій хліб споживав, 
підняв проти мене п’яту свою” (Пс. 40, 10) і вузами лютих мук 
припнув сіть до ніг моїх, але постань, Господи, у поміч мені і 
спини їх, і збав від нечестивих душу мою!». Тієї ночі, коли Сергій 
сидів у темниці  і молився, ангел Господній прийшов до нього 
та зцілив його ноги. Наступного дня мучитель наказав вивести 
мученика з темниці, думаючи, що той не зможе ходити ногами 
від ран, але коли здаля побачив, що Сергій йде здоровими нога-
ми і анітрохи не кульгає, вжахнувся: «Воістину він чародій. Хто 
міг би після таких мук ходити, не кульгаючи?». І знову наказав 
його взути в ті самі чоботи та гнав перед собою до міста Росафа, 
від якого Сур знаходилось на відстані трьох кілометрів. Там сів 
на судищі і примушував Сергія до ідолопоклонства. Коли йому 
нічого не вдалося, засудив мученика на смерть. Тоді Сергія при-
вели на місце усічення, він попросив трохи часу для молитви. 
Помолившись, з радістю підхилив під меча свою голову і помер. 
Його тіло було поховано вірними на тому місці.

З часом християни із міста Сур домовились таємно взяти тіло 
святого мученика Сергія і перенести до свого міста. Коли вночі 
наблизилися до гробу святого, вийшов із могили вогонь, як стовп, 
сягаючий неба. Деякі воїни, що жили в Росафі, бачили опівночі 
той вогняний стовп, який освітлював увесь той край. Побігли 
озброєні на те місце і знайшли сурських християн, яких охопив 
жах від того вогненного стовпа. Вогняне світло помалу почало 
зникати. Прибулі із Сур розповіли про свій намір, але зрозумі-
ли, що святий не хоче відлучитися від цього місця, де віддав за 
Христа свою душу. Люди із Сур збудували на тому місці великий 
та гарний гріб на честь мученика. Згодом у місті Росафі було 
поставлено церкву імені мученика Сергія. На перенесення його 
мощей зібралося п’ятнадцять єпископів. Коли вони відчинили 
гріб мученика, то знайшли його тіло нетлінним і воно видавало 
запах мира. Потім його мощі урочисто перенесли в новозбудо-
вану церкву. На обох місцях: і в церкві, при його святих мощах, 
і там, де похований був раніше, відбувалися численні зцілення 
і проганялися біси. Так Господь прослави свого вірного слугу, 
який, не вагаючись, пішов за Нього на муки і віддав своє життя.
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свЯта ПелагіЯ, що Була раніше БлуДницеЮ

Ми повинні завжди дякувати на-
шому Господу  Ісусу Христу, що не 
хоче смерті грішників, а довготер-
пеливо очікує їхнього навернення. У 
наші дні сталась дивна річ, про яку 
пишу я,  грішний Яків, на користь 
вашим душам.

Близько 453 року Антіохійській ар-
хиєпископ закликав до себе вісім єпи-
скопів з навколишніх міст на нараду. 
Поміж них був також єпископ Геліопо-
ля, Божий чоловік св. Нон. Він, перш 
ніж став єпископом, жив в монастирі 

Тавенисіот і був досконалим монахом. Через нього навернулось і 
охрестилось 30 000 поган. Коли єпископи пішли до церкви муче-
ника Юліана, зустріли юрбу молодих дівиць і чоловіків. Серед них 
була й акторка Пелагія — відома по цілій Антіохії блудниця. Вона 
була одягнена в дорогі шати, прикрашена золотом, коштовним 
камінням і від неї поширювався сильний запах пахучих олій. Усі 
єпископи опустили очі до землі, лише св. Нон довго й пильно ди-
вився їй вслід. Потім він почав гірко плакати і мовив єпископам: 
«Дійсно, я багато навчився від цієї жінки. На Страшному суді Бог 
засудить нас через неї. Скільки годин вона щодня трудиться, щоб 
сподобатися людям?! А ми, які покликані служити безсмерт-
ному Богу, так мало дбаємо про наші душі, через що вони 
брудні, бідні й нагі. Ми не омиваємо їх слізьми покаяння, не 
прикрашаємо чеснотами і добрими ділами, щоб вони сподо-
бались очам Всевишнього». Після того блаженний Нон пішов до 
своєї келії, впав лицем на землю, плакав і молився: «Господи Ісусе, 
прости мені грішному й недостойному, бо не стараюсь подобатися 
Тобі, моєму Богу, як обіцяв був. Я обманув Тебе! Ця жінка так турбу-
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ється, щоб прикрашати себе, а я такий лінивий та недбалий до 
своєї душі. Горе мені! Не надіюсь на свої діла, а на Твоє милосердя, 
тільки у Ньому моє спасіння». Потім він ще молився і за грішницю 
Пелагію: «Господи, не дозволь, щоб Твоє створіння загинуло. Наверни 
її до Себе, хай і вона прославить Твоє святе Ім’я. Ти все можеш!».

На другий день мій єпископ каже до мене:  «Брате Якове, 
вислухай, який сон я мав цієї ночі. Я стояв біля престолу під 
час Служби Божої, а тут з’явилась чорна голубка, яка літала 
навколо мене. Вона була брудна і вельми смерділа. Коли диякон 
сказав: “Всі оглашенні, вийдіть!” — вилетіла голубка з церкви. 
Після закінчення Літургії, коли я виходив з церкви, то голубка 
знову прилетіла до мене. Я вхопив її і вкинув у посудину для 
Хрещення, в якій була свячена вода. У воді вона очистилася, і 
ставши білою, злетіла до неба».

Архиєпископ наказав св. Нонові сказати проповідь до народу. 
Він говорив про Страшний суд, про вічне щастя в небі та вічні 
муки в пеклі так переконливо, що його слова проникли до серця 
кожного присутнього. Бог так зробив, що привів тоді до церкви 
також і Пелагію, хоч до того вона ніколи не ходила до церкви. 
Її наповнив страх Божий. Вона з плачем повернулась додому і 
написала лист до єпископа: «Святому Христовому учневі, гріш-
ниця та учениця диявола. Я почула, що твій Бог зійшов з небес 
на землю, щоб спасти грішників. Тому я прошу тебе, щоб ти 
мене прийняв, бо я хочу пізнати Спасителя світу». На це єпископ 
їй відписав: «Бог знає тебе і твоє мислення. Якщо мене хочеш 
випробувати, то пам’ятай, що хоч я і грішна людина, але Бо-
жий слуга. А коли дійсно бажаєш повірити в мого Бога, прийди 
до храму, де разом зі мною є й інші єпископи. Самого ж мене не 
побачиш». Пелагія, прочитавши листа, поспішила до церкви, 
впала на землю перед всіма єпископами і просила преподобного 
Нона, щоб охрестив її. Той відповів грішниці, що згідно з цер-
ковними законами явний грішник може прийняти Хрещення, 
тільки якщо хтось заручиться за нього, що той не повернеться до 
грішного життя. Пелагія знаючи, що така людина не знайдеться, 
почала плакати і говорити:  «Якщо мене сьогодні не охрестиш, 
то відповідатимеш перед Богом за мою душу, бо я повернусь до 
свого розпусного та поганого життя. Тож будьте обережні, щоб 
ви через мене не втратили свою нагороду у небі». Всі присутні 
прославляли Бога, що велика грішниця отримала таке сильне 
бажання каятися і прославляли за це Бога. Тоді єпископ Нон спо-
вістив архиєпископу про все, що сталось. Той наказав Пелагію 
охрестити і дякував Богу за її навернення. Але спершу Пелагія 
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прилюдно визнала свої гріхи, яких у неї було більше, ніж піску на 
березі моря, а потім побожна жінка Романа навчила її основних 
правд віри. Аж тоді розкаяна Пелагія прийняла Хрещення від 
праведного Нона. Сім днів вона перебувала в домі Романи, своєї 
духовної матері, і вела тяжку боротьбу з дияволом. Дух брехні 
до неї казав: «Ти мене зрадила, як Юда свого Господа! Яке зло я 
тобі учинив? Чи я не давав тобі золота, срібла, дороге каміння 
й шати? Скажи, що хочеш від мене і я швидко це зроблю. Тільки 
не залишай мене!». Однак каянниця Пелагія з вірою протисто-
яла йому, кажучи: «Нехай Ісус Христос віджене тебе від мене!». 
Романа підбадьорювала її: «Не лякайся, бо диявол тепер боїться 
навіть твоєї тіні». На восьмий день, коли новохрещені, за звича-
єм, знімали білий одяг, прийнятий на Хрещенні, Пелагія встала 
дуже раненько, взяла старі ризи Нона і потай вийшла із Антіохії. 
Романа сильно ридала за нею, але єпископ утішив її словами: «Не 
плач, а більше радій! Пелагія, наче Марія, вибрала кращу част-
ку, яка не відніметься від неї». Бог відкрив праведному Нону, 
що Пелагія пішла за Божим голосом і відійшла в Єрусалим. Ще 
перед своїм відходом Пелагія дала свободу своїм рабам і все своє 
багатство віддала в руки єпископа Нона, нічого не лишивши для 
себе. А він наказав роздати його бідним.

Після трьох років я, Яків, попросив свого єпископа Нона, щоб 
благословив мене на прощу до Єрусалиму. Владика уділив мені 
благословення та наказав знайти там монаха на ім’я Пелагій. 
Прибувши в Єрусалим, я відвідав святі місця і поклонився чес-
ному дереву Хреста та Господньому Гробу. Після того я пішов до 
монаха Пелагія. Його келія не мала дверей і зі всіх сторін була 
замурована. Тільки з одного боку вона мала мале віконце, через 
яке подавали хліб блаженному. Я постукав у вікно. Раба Божа 
відчинила його і впізнала мене. Я ж не впізнав її, бо висохла та 
почорніла від постів. Пелагія сказала мені: «Чи ти не Яків, диякон 
єпископа Нона?». Я здивувався й відповів: «Так воно є!». «Скажи 
своєму єпископові, щоб помолився за мене, бо він справді святий 
апостол Христа. А й тебе прошу, помолися за мене». Це про-
мовивши, зачинила віконце і почала співати псалми. Я молився 
біля стін її келії, а потім, відійшовши, відвідав монастирі та роз-
мовляв зі старцями. Всі вихваляли святого затворника Пелагія. 
Через те я знову забажав відвідати його й утішитися його слова-
ми. Прийшовши до келії Пелагії, я постукав у віконце, але ніхто 
не відповідав мені. Я думав, що авва молиться або відпочиває, 
тому почекав й знову просив, щоб мені відчинив, але не було 
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жодної відповіді. Так я робив три дні, бо мав сильне бажання 
бачити преподобного і отримати від нього благословення. Поду-
мав собі: «Може, він звідси відійшов, чи, може, переставився?». 
Тому я насмілився проламати вікно та побачив її вже не живу. 
Я поспішив до Єрусалиму і сповістив по монастирях, що монах 
Пелагій помер. До його келії зібралось багато монахів і все мі-
сто. Прийшов навіть патріарх Єрусалима з багатьма отцями. А 
коли хотіли, за звичаєм, намастити тіло ароматами, виявилось, 
що Пелагій — жінка. Тоді всі почали прославляти Бога, кажучи: 
«Дивний Бог у святий своїх. Слава Тобі, що маєш на землі прихо-
ваних святих не тільки чоловіків, але й жінок!». Я зрозумів, що 
Бог єпископу Нонові об’явив, куди каянниця подалася. Тому я 
не міг її впізнати, бо дуже схудла і почорніла від посту.

Чутка про смерть преподобної Пелагії поширилась дуже швид-
ко. Прийшло безліч людей, монахів та монахинь від Йордану аж 
по Єрихон і з почестями поховали мощі святої в її келії.
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ПреПоДоБна таїсіЯ, колишнЯ БлуДницЯ

У Єгипті жила нечисто й розпусно одна жінка. Вона привела 
і свою дочку Таїсію на дорогу гріха. Чи може бути щось гіршо-
го, ніж коли матір власну дитину веде до вічної погибелі? Таїсія 
стала відомою по цілому краї. Багато хто через неї втратив свій 
маєток, здоров’я й душу.

Про це все дізнався преподобний отць Пафнутій, одягнувся у 
світський одяг, взяв гроші та пішов до Таїсії. Ввійшовши у дім, 
де вона жила, сказав до неї: «Чи є якась кімната, де ми б закри-
лися, щоб про нас ніхто не дізнався?». Дівчина відповіла: «Є, але 
якщо соромишся людей, то двері замкнені, ніхто сюди не ввійде і 
не побачить нас. Коли ж боїшся Бога, то нема місця, яке могло б 
тебе перед Ним утаїти, бо Він усе бачить». Пафнутій запитав її: 
«Ти знаєш Бога?». «Я чула про Бога, а також і про вічні муки для 
грішників та вічне Царство для праведних», — відповіла Таїсія. 
Тоді старець промовив до неї: «Якщо знаєш це, то чому стільки 
душ приводиш до вічних мук? Ти будеш покарана не лише за свої 
гріхи, але й за тих, яких осквернила. Якщо не покаєшся, то твій 
пай — вогненне озеро!». Дівчина зі сльозами сказала святому: «Я 
би хотіла покаятись, навіть кілька разів це пробувала, але за 
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деякий час знову поверталась до гріха». Преподобний пророчим 
словом відповів блудниці: «Ти не можеш покаятись, бо нечистий 
дух має над тобою владу. Це прокляття ти успадкувала від 
своєї матері». Почувши такі слова, Таїсія жахнулась, припала до 
ніг старця і почала гірко плакати: «Прошу тебе, духовний отче, 
допоможи мені змінити життя та отримати ласку прощення 
гріхів. Зроблю все, що накажеш, і піду, куди пошлеш, тільки щоб 
спастися». Пафнутій звелів їй позбутися майна, яке придбала 
грішним життям. Вона, зібравши всі речі, спалила їх в центрі 
міста. Вартість того всього була 40 фунтів золота. Після того 
старець привів каянницю до одного жіночого монастиря, де по-
селив її в окремій келії, щоб вона з ніким не зустрічалась. Таїсія 
запитала: «Як маю молитися до Бога, отче?». Той же відповів: 
«Ти негідна призивати Боже ім’я, ані піднімати свої руки й очі 
до неба. Тому молися лиш так: “Ти що створив мене, помилуй 
мене!”». Так Таїсія у постах і молитвах прожила три роки.

Скільки сліз розкаяння вона пролила, скільки поклонів зроби-
ла, скільки спокус поборола — те лиш один Бог знає. Після того 
прийшов старець Пафнутій до преподобного Антонія Великого 
просити про молитву за каянницю Таїсію. Антоній наказав усім 
монахам молитися за неї окремо цілу ніч. Під час молитви один 
з монахів, преподобний Павло Препростий, побачив, як три діви 
тримали вінець невимовної краси. Павло подумав, що той ві-
нець призначений для преподобного Антонія, однак почув голос, 
котрий говорив: «Цей вінець приготований для каянниці Таїсії, 
колишньої блудниці». Зранку Павло розповів про своє видіння. 
Так усі дізналися, що Господь прийняв каяття Таїсії і очистив 
її душу, дозволивши стати на дорогу праведності, бо смирення 
сягає небес, а молитва каянника доходить до Божого престолу.

Пафнутій пішов до Таїсії та наказав їй жити разом з іншими 
сестрами. Вона просила старця, щоб дозволив їй до смерті зали-
шитись на самоті й оплакувати свої гріхи, але Пафнутій сказав, 
що Бог вже прийняв її покаяння і простив гріхи. П’ятнадцять 
днів вона прожила у спільноті сестер, а потім захворіла і за три 
дні тихо віддала свою душу в руки Небесного Отця, який сотво-
рив її, помилував, очистив від гріха та нагородив вічним життям.

Пам’ятаймо слова св. Силуана з гори Афон: «Святі були та-
кими ж людьми, як і ми всі. Багато з них прийшли з великого 
гріха, але через покаяння дійшли до Царства Небесного. Через 
покаяння спасаються усі без винятку».
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свЯтий Яків, Брат аПостола матеЯ

Святий Яків походив з Галилеї, був рідним братом святого 
євангелиста Матея. Не слід плутати його з Яковом Заведеєвим, 
братом Івана Богослова, і з Яковом, братом Господнім, першим 
єпископом Єрусалиму (його пам’ять згадуємо 23 жовтня). Піс-
ля Зіслання Святого Духа Яків навчав у Юдеї, а потім разом з 
ап. Андрієм вирушив в Едесу. Після того він пішов проповідувати 
в Газі, Тирі, Елевтерополі (Палестина) та інших прилеглих містах. 
Найдавніші пам’ятки подають, що він проповідував і в Персії. 
Світло Христової віри Яків приніс і до Єгипту, де навернув бага-
тьох поган до правдивої віри. Поганських ідолів руйнував, а їхні 
храми розоряв. Силою Ісусового Імені виганяв з людей нечистих 
духів і молитвою віри багатьох оздоровляв з їхніх хвор Святий 
Яків привів до Христа багато душ, за що його назвали Насінням 
Божественним, бо насіявши в людських серцях Боже слово  і 
насадивши віру, збирав плоди — колосся людського спасіння. 
Обійшовши відтак численні країни, прийшов до приморського 
міста Отрацин, що на границі Єгипту з Палестиною, і там при-
йняв мученицьку смерть. Спочатку переніс бичування, а потім 
був прибитий до хреста і так передав свою святу душу в Божі 
руки у віці 62 роки.
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свЯті анДроник і атанасіЯ

За правління імператора Теодосія Великого  (379–395) жив 
у великій Антіохії (теперішня Сирія) побожний чоловік на ім’я 
Андроник зі своєю дружиною Атанасією. Андроник за ремеслом 
був золотар. Це подружжя жило в постах, молитвах та в страсі 
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Божому, а своє багатство, якого мали значно, розділяли на три 
частини: одну витрачали на вбогих, другу віддавали на церковні 
нужди, третю ж залишали на потреби свого дому. Бог благосло-
вив це подружжя двома дітьми і щасливим родинним життям, а 
через свою покірливість й добрі діла Андроник і Атанасія були у 
пошані та любові серед громадян. Після народження дітей, яким 
дали імена Іван і Марія, Андроник з Атанасією за спільною згодою 
вирішили провадити життя у чистоті і жили як брат із сестрою.

Але справжня чеснота випробовується вогнем. По дванадця-
тьох роках щасливого життя, двоє їхніх дітей тяжко захворіли. 
Одного дня, коли Андроник і Атанасія повернулися з церкви піс-
ля ранішніх молитов, то знайшли Івана і Марію охоплених силь-
ною гарячкою. Батько, охоплений тривогою за життя дітей, побіг 
до церкви і там з глибини своєї душі гаряче молився, щоб Бог 
відняв від його дітей цей келих терпіння, якщо є на це Його свята 
воля. Андроник до опівдня перебув на молитві, а коли поспішно 
повертався і був близько дому, почув звідти ридання і плач. Там 
зібралося ледь не все місто. Переляканий батько, зайшовши до 
дому, побачив те, що очікував: 12-літній Іван і 10-літня Марія 
були мертві. Андроник прийняв цю втрату з вірою. Він зайшов 
у свою молитовну кімнату, впав долілиць і сказав так, як колись 
Йов: «Нагий я вийшов з материнської утроби, нагий і повернуся 
в землю. Господь дав, Господь взяв. Як Господь зволив, так 
нехай буде. Нехай буде Ім’я Господнє благословенне!». Але його 
дружина Атанасія від цього болю була у відчаю, постійно ридала 
і хотіла померти зі своїми дітьми.

На похорон їхніх дітей зібралося майже все місто і сам єпи-
скоп з усім своїм клиром поховав їх при церкві святого мученика 
Юліана. Біль матері не вщухав і був все ще великий. Пригнічена 
Атанасія не давала відвести себе від гробу. Ще о півночі там 
клячала, плакала і молилася. Тоді з’явився їй святий мученик 
Юліан і сказав: «Чому, жінко, не залишиш мертвих у спокої?». 
Атанасія, думаючи що це священик, відповіла: «Не прогнівайся 
на мене пане, бо дуже скорботна я. Лише двох мала дітей і їх 
сьогодні разом поховали». Святий сказав: «Чому за ними плачеш? 
Ліпше було би для тебе, щоб ти так плакала за свої гріхи. Кажу 
бо тобі, що діти твої тепер у Бога, в небесній славі, і моляться 
за своїх батьків». Ці слова були як ясне світло для її душі, яку 
огортали темрява і смуток. Її серце наче знову було створене. 
Атанасія сказала до себе: «Коли діти мої живуть на небесах, то 
пощо я плачу?». Вона обернулася, щоб більше порозмовляти із 
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тим, що говорив до неї, але не побачила його. Атанасія запитала 
у воротаря, хто був той священик, який з нею говорив. Той же 
відповів, що тут нікого не було. Аж тепер вона зрозуміла, що 
бачила видіння. Тоді зі страхом пішла додому, розповіла все 
своєму чоловікові і втішилися двоє від печалі.

В душі у Атанасії дозріло бажання, над яким думала ще рані-
ше. Вона сказала до Андроника: «Направду, ще при житті дітей 
хотіла сказати тобі одну річ, але сумнівалася, та тепер, по їхній 
смерті, кажу тобі: відпусти мене в монастир, щоб плакати за 
свої гріхи, бо думаю, що узявши наших дітей, Господь робить 
нас придатнішими до Своєї служби». Андроник також думав 
про це, однак учинив дуже розсудливо і дав жінці сім днів, щоб 
добре зважила своє рішення. Обоє щиро молилися, щоб їх задум 
був згідний з Божою волею. Коли, після численних днів молитов 
і постів, вони остаточно впевнилися, що намір їхній походить 
згори, Андроник звільнив усіх рабів, частину майна роздав убо-
гим, а решту майна віддав під опіку свого тестя і сказав йому: 
«Хочемо йти поклонитися до святих місць. Якщо з нами щось 
станеться в дорозі, просимо тебе: роздай з маєтку нашого тим, 
що потребують, а з дому нашого вчини лікарню для хворих і 
заїзд для подорожніх».

Уночі, щоб не бачили їх люди, взявши з собою трохи грошей, 
подалися у дорогу до Єрусалиму, покладаючись у всьому на 
Бога. Коли досягли Єрусалиму і поклонилися святим місцям, 
опісля зустрічалися та розмовляли з багатьма отцями і взяли від 
них благословення. Потім пішли в Олександрію (Єгипет), щоб 
помолитися при мощах св. Мини1. У місті Андроник довідався 
про отця Даниїла, настоятеля лаври, що знаходилась непода-
лік Олександрії. З труднощами добралися до нього і розповіли 
йому все про себе. За благословенням отця Даниїла подружжя 
розійшлося в цьому житті з надією, що зустрінуться в небі, де 
Бог з’єднає їх і з діточками. Атанасія з листом від отця Даниїла 
вступила в Тавенський монастир2, а Андроник залишився при 
ігумені Даниїлі в його лаврі3, що називалася «Скит».

1  Його пам’ять вшановуємо 11 (24) листопада.
2  Заснований у верхній Тиваїді преподобним Пахомієм, пам’ять якого 
вшановуємо 15 (28) травня.

3  Лавра — монастир, в якому монахи жили на самоті в окремих келіях, 
що знаходились недалеко одна від одної. Хоча в лаврі монахи про-
вадили відлюдницьке життя, але час від часу збиралися на спільні 
Богослужіння і молитви.
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Після 12 років подвижницького життя в монастирі Андроник 
впросив отця, щоб відпустив його в Єрусалим поклонитися свя-
тим місцям. Отець Даниїл помолився з Андроником і відпустив 
його з благословенням. У дорозі Андроник зустрів одного монаха, 
але не впізнав у ньому свою жінку, блаженну Атанасію. І як її 
можна було впізнати? Лице бо її зів’яло від постів і сильно по-
темніло від праці на палючому сонці, а ще й до того змінивши 
свій чин, була вбрана в чоловічий одяг. Атанасія впізнала свого 
чоловіка і запитала його: «Чи не ти учень отця Даниїла, що звеш-
ся Андроник?». Він відповів: «Це я». І знову спитала його: «Куди 
йдеш, авво Андронику?». Відповів Андроник: «Йду поклонитися 
святим місцям. А як твоє ім’я і куди ти прямуєш?». Атанасія, не 
бажаючи себе видати сказала: «Звати мене Атанасій. Іду і я до 
святих місць». І каже Андроник: «То ходімо разом, авво Атанасіє». 
Атанасія відповіла: «Коли хочеш разом йти зі мною, то наклади 
печать вустам своїм, щоб у мовчанні йшли». Андроник сказав: 
«Добре, хай буде, як ти хочеш». Промовила Атанасія: «Ходімо, і 
молитви святого твого старця нехай ідуть із нами». І так пішли 
вони разом, безмовствуючи у дорозі.

Дійшовши до Єрусалиму і обійшовши всі святі місця, повер-
нулися до Олександрії, щоб помолитися і віддати шану святому 
мученикові Мині. Потім пішли у лавру до старця Даниїла,  і з 
його благословення був прийнятий в лавру монах Атанасій, для 
якого знайшлася келія поблизу Андроникової. Хотіла це сама 
Атанасія, щоб побільшити свої терпіння, бачачи свого чоловіка і 
не говорячи з ним. Так за Божим допустом збільшила вона свою 
покуту за свої гріхи і молилась старанно за спасіння Андроника і 
також, щоб не впізнав її. Так минули наступних 12 років їхнього 
безмовного життя одне біля одного, у молитвах, у постах, у праці, 
у терпінні і у послусі. Увесь цей час преподобний Андроник не 
знав, ким насправді є брат Атанасій і звідки він. Вважав його 
братом у Христі і таким, як себе, подорожнім, для котрого жит-
тя — це коротка подорож до вічності. Отець Даниїл часто прихо-
див і повчав їх. Одного разу після перебування між ними старець 
Даниїл вертався до своєї келії, та ще не встиг дійти, як його наз-
догнав Андроник зі словами: «Отче Даниїле, отець Атанасій до 
Господа відходить». Старець, узявши з собою Святі Тайни, осібно 
прийшов до келії Атанасія і знайшов його охопленого сильною 
гарячкою. Почав Атанасій плакати, а старець каже йому: «Нале-
жить тобі радіти, а не плакати, бо йдеш назустріч Христові». 
Атанасій відповів: «Не за себе, а за отця Андроника плачу, однак 
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прояви милість, отче: після мого відходу, знайдеш писання під 
моєю головою, і прочитавши його, дай отцю Андронику». Після 
молитви старець уділив Атанасію Святі Тайни і той у великому 
спокої відійшов до Господа. Коли ж отець Даниїл прочитав лист 
і дав його Андронику, з написаного зрозуміли, що тим ченцем 
насправді була жінка Андроника, Атанасія, і прославили Бога.

Довідалися про це по всіх лаврах. Авва Даниїл закликав усіх 
отців, що в Єгипті, та тих, що у внутрішній пустелі, і поховали 
чесно святе тіло блаженної Атанасії й славили Бога, що дав їй 
таке терпіння. Після поховання хотів старець узяти Андроника 
до своєї келії. Андроник же, відчуваючи свій близький відхід з 
цього життя, просив ігумена, кажучи: «Залиш мене, отче, тут, 
поблизу келії Атанасії, дожити дні свої на самоті, а як пере-
ставлюсь, то поховайте тіло моє разом з нею». Через сім днів 
після смерті Атанасії відійшов у мирі до Господа і преподобний 
Андроник. Його поховали поруч з Атанасією.

Свята Церква донині почитає їх за святість і за ту ангельську 
чесноту, якою служили Богу; померли для світу ще за життя і з 
любові до Бога стали німими. Багато перетерпіли, щоб осягнути 
вічне життя. Померли близько 431 року. Їхні ж діти з радістю 
привітали їх при небесній брамі. Якби ж Бог залишив їм обох 
дітей, хто знає, що би з них було, хтозна, чи не загинули б навіки 
і душі батьків разом з ними. Як бачимо, Бог завжди чинить для 
нас добре, і навіть посилаючи на нас нещастя.
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свЯтий мученик теотекн1

Нечестивий цар Максиміан2 прийшов в Антіохію, учинив тут 
празник всепоганим богам своїм і наказав: хай спершу воїни 
принесуть жертву ідолам, а по тому всі люди. Було-бо у воїнсько-
му стані багато християн, котрі не хотіли послухатися того без-
божного повеління, пояси свої воїнські поскидали і на мучення 
за Христа віддавалися. Серед них був один чесний муж, славний 
у всій Антіохії, на ймення Теотекн. На нього глянув Максиміан 
і рече: «Чи й ти, Теотекне, богам не віриш, Дію та Аполлону? 

1  Його пам’ять вшановуємо 10 (23) жовтня.
2  Максиміан Геркулій (286–305, а в 305–308 та 310 роках як узурпатор). 
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Я хотів із тебе учинити жерця великого і цілого світу жертви 
підвести під тебе, щоб ти володів жертвами і жерцями усіма». 
Теотекн відповів: «Я вірую в Христа-Бога і Йому себе хочу 
принести в жертву живу». Тоді повелів Максиміан стягти з 
нього військову одежу й одягти його в жіночі шати, й осудив 
його із жінками прясти. Через три тижні прикликав його й каже: 
«Принеси жертви богам, щоб зле життя своє не погубити». Але не 
відповів Теотекн цареві. Повелів цар прив’язати його до дерева 
і розжарене залізо підкласти під ступні його, а  іншим залізом 
насікати всі жили його. А коли побачив, що навіть в муках не 
покоряється, повелів приготувати котел з сіркою та смолою і, 
розваривши те вельми, кинув туди святого. Коли ж його вкинули, 
тоді силою Христовою загас вогонь і котел остудився, а муче-
ник неушкоджений залишився. Злякався Максиміан, повелів 
повести його в темницю, по тому віддав його одному сотнику, 
на ім’я Зегнат, щоб усяко мучити його, як хоче. Зегнат спершу 
повелів йому язика відрізати, потому наніс численні рани, жор-
нового каменя до шиї йому прив’язав і в ріку тамтешню вкинув. 
Так помер Христовий мученик. Чесні його мощі знайшли біля 
міста Роса в Кикилії. Взяли їх християни та й поклали чесно в 
селі батьківщини його, славлячи Бога в Тройці єдиного, Йому ж 
слава навіки. Амінь.
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Преподобні Спиридон  
та Никодим Печерські

(див. ст. 101)
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свЯті мученики ЄвламПій та ЄвламПіЯ

За правління царя Мак-
симіана було велике гоніння 
на християн, багато з вір-
них залишали свої домівки 
і  через  страх перед мучи-
телями ховались по горах, 
вертепах  і пустелях. У той 
час один юнак-християнин 
на  ім’я Євлампій, родом із 
міста Нікомидії, також пе-
реховувався з іншими хри-
стиянами. Одного дня його 
послали до міста купити хлі-
ба і таємно принести їм у пустелю. Входячи в Нікомидію, поба-
чив над міськими воротами царське повеління, яке наказувало 
вбивати християн. Коли прочитав, сміявся такому безумству 
царя, що не на ворогів, але на невинних християн озброївся, і 
сам пустошить свою землю. Коли ж Євлампій купляв хліб у місті, 
погани виявили, що він християнин. Схопили його і передали 
судові. Суддя, коли побачив, що перед ним стоїть молодий юнак, 
почав лукаво спокушати його словами: «Юначе, бачу з вигляду, 
що ти не є з простих людей, але з благородних. Нащо себе поз-
бавляти найкращих років життя? Років, які повні веселощів та 
юнацького щастя? Он подивися на молодих дівчат і хлопців в 
місті, які вони щасливі, що можуть жити, як тільки захочуть. 
Вони все мають. Їм нічого не бракує. Євлампію, послухай мене. 
Я сьогодні маю добрий настрій, і взагалі не хочу тебе мучити й 
завдавати болю. Прошу тебе, тільки виконай царське повеління, 
і ми забудемо про цей суд, як про поганий сон. А навіть більше, 
тому що я є доброю людиною і маю таку вдачу, що просто не 
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можу не допомогти молодим людям, тому й хочу тобі помогти. 
Я поговорю з моїми друзями, і ти скоро отримаєш добру посаду 
серед нас, маєток, слуг, гарну жінку і, як кажуть, “заживеш 
вповні!” Ну, чого зволікаєш? Храм відкритий. Просто піди, покло-
нися нашим богам і принеси їм жертву». На хвилинку настала 
тиша. Суддя з підступною посмішкою дивився на Євлампія, ніби 
бажаючи йому найбільшого добра. А тоді додав: «Ну, але знай, 
якщо ти не послухаєшся царевого наказу, то тобі не уникну-
ти жорстоко покарання. Я не бажаю тобі зла, але хоч-не-хоч 
буду змушений вдатись до крайнощів!». Бачачи, що Євлампій 
занепокоєний, вагається  і нічого не відповідає, суддя сказав: 
«Гаразд, гаразд, не переживай, я дам тобі час подумати. Щоб ти 
зрозумів, які великі даються тобі можливості і щоб поспішно, не 
зробив помилкових рішень». Тоді наказав воїнам, щоб посадили 
його до темниці у самітнє місце. Гадав-бо, що за ніч, проведену 
в темниці, Євлампій зламається і прийме його пропозицію.

Ця ніч, проведена в темниці, для Євлампія була дуже важкою. 
Диявол, промовляючи словами судді, підняв сильну боротьбу 
проти юнака. Він почав підступно чинити тиск на слабкі сторони 
молодої людини: на юнацьку пожадливість, на бажання слави, 
успіху, визнання, змальовував йому в уяві щасливе майбутнє, 
кар’єру та багатство. Час від часу Євлампій усвідомлював, що 
це спокуси диявола і намагався каятися, однак здавалось, що 
спокуса ось-ось його переможе. Юнак відчував, що Божий страх 
помалу відходить від нього. В цей момент диявол з усією силою 
кинувся на нього, пригадуючи йому слова судді:  «Нащо себе 
позбавляти найкращих років життя, років, повні веселощів, 
юнацького щастя? Он подивися на молодих дівчат і хлопців в 
місті, які вони щасливі, можуть жити, як захочуть. Вони все 
мають… Нічого їм не бракує…». Ці слова постійно звучали йому 
у вухах. В уяві молодого хлопця, зворушеній почуттями, з неаби-
якою точністю почало змальовуватися щасливе сімейне життя. 
Він уявляв себе добрим чоловіком, який має красиву жінку  і 
гарних діточок. Уявляв, як буде разом з ними проводити свій 
час, як буде піклуватися про них. Це і багато іншого до півночі 
вирувало в думках Євлампія. Духовна боротьба, яку він пере-
живав, була дуже тяжкою. Він почав ревно молитися, борючись 
з цими думками.

Та милосердний Бог, який знає людську слабкість  і не до-
пускає спокуси понад людські сили, послав Євлампію спаситель-
ну думку: «А що буде з тобою після смерті? Де буде твоя 
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душа? За яку ціну ти хочеш мати щасливе життя на землі? 
За ціну зради Ісуса Христа?!». Ця думка, наче меч, пронизала 
його душу. Пройнятий спасительним страхом, він почав усвідом-
лювати, що мало не зрікся Христа. Він впав посеред темниці на 
коліна і зі сльозами та з болем в серці просив в Ісуса прощення. 
Молився до Пресвятої Богородиці: «Мамо, прошу тебе, затупися 
за мене перед Твоїм Сином! Випроси прощення мого гріха! Не дай 
мені війти в спокусу. Визволи мене від диявола, який хоче мене 
погубити». Тоді з тремтячи голосом гучно закликав: «Мамо, спа-
си мене!». Як тільки це сказав, враз темрява, що тримала його, 
повністю відступила. Його серце наповнив великий мир. В цей 
момент, як ніколи перед тим, він пережив, що це життя і все, 
що є в світі — це велика марнота, що не здатна зробити людину 
щасливою. А справжнє щастя є тільки в Ісусі Христі. Тільки Він — 
Ісус — дає справжній мир, якого світ, гріх, багатство і кар’єра 
дати не можуть. Він помер за нас і дарував нам життя вічне. 
Святий Євлампій решту ночі прославляв Пресвяту Богородицю 
за те, що визволила його від диявольської спокуси. Також про-
сив Її, щоб укріпила його та допомогла мужньо вистояти у вірі 
аж до кінця, щоб під час мук не зрадити Її Сина, Ісуса Христа.

Наступного дня суддя наказав привести Євлампія до нього. 
Коли здалеку побачив його радісного, сказав до своїх слуг, які 
були біля нього: «Бачите, все-таки та ніч в темниці йому допомо-
гла прийняти правильне рішення. Дивіться, який він радісний!». 
Однак, святий став перед ним і сказав: «Твоє серце наповнене 
підступності. Твої слова лукаві; всі твої обіцянки марнотні й 
брехливі, не звабиш мене і не відвернеш від Христа. Сьогодні ти 
послухай моєї ради і пізнай істинного Бога, Ісуса Христа, який 
мене укріпляє і наповняє мужністю перед тобою. Якщо Йому 
поклонишся, то обіцяю, що отримаєш від Нього не тимчасову, 
але вічну честь та славу, дари і багатства, яких ані ти, ні твій 
цар, ні весь світ не має. А якщо не послухаєш моїх слів, то от-
римаєш частку своїх богів у вогненному озері, а за принесення 
їм жертви сам будеш жертвою невмираючій черві. А я не бісам, 
а “Богові принесу жертву подяки і виконаю свої обітниці Всеви-
шньому”» (Пс. 49, 14).

Суддя, вражений сміливістю юнака, оторопів, коли прийшов-
ши до тями, повелів простерти його на землі й жорстоко бити 
жилами. Святий мужньо терпів і не виявляв слабкості, хоч і мав 
дуже великий біль від ран. Мучитель, бачачи його велику терпе-
ливість, спалахнув ще більшою люттю і наказав повісити його 
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на дереві й залізним бичами шматувати тіло. Бичі так сильно 
врізалися в тіло, що через глибокі рани було видно кістки. Після 
того, мученика, ледь живого, кинули на землю. Усе його тіло було 
цілковитою раною. Але і так не вгамувалась лютість мучителя, він 
ще більшого доклав болю: наказав розжарити залізне ліжко і на 
ньому святого покласти, щоб на тому ліжку залишки його плоті 
розтопилися наче віск. Коли було розжарене ліжко, св. Євлампій 
перехрестився і сам ліг на нього. Тіло спікалося, як м’ясо, і святий 
вже давно б помер, якби Всемогутній Бог не оживлював свого 
раба і душу його в тілі утримував, щоб сила Божа проявилася 
на ньому. Коли всі думали, що Євлампій на тому розпаленому 
ліжку помре, святий встав із ліжка та ходив здоровий, ніби не 
був мучений. Побачивши це, судді та всі навколо стали мов 
оторопілі. Однак, і після такого великого чуда, суддя з поганами 
повів Євлампія до божниці, бо хотів силоміць змусити його по-
клонитися богам. Але святий в серці ревно молився до Господа 
Ісуса Христа, щоб на ньому знову появив Свою силу, просвітив 
осліплених людей і прославив Своє святе Ім’я. Коли його завели 
всередину  і поставили перед найбільшим ідолом Марсом, він 
приступив до нього і сказав: «Ідоле, німий та бездушний, в ім’я 
Ісуса Христа наказую тобі: упади на землю і перетворись у по-
рох!». Коли Євлампій це сказав, впав ідол із великим гуркотом 
та розбився на малі частинки. Побачили це люди і закричали: 
«Лише християнський Бог — великий і сильний!». І багато людей 
увірували в Христа, а суддя, запалений люттю, схопив Євлампія 
і знову повів на муки.

Почула про те сестра мученика, на ім’я Євлампія, що її брат 
мучений за Христа, підвелась та пішла швидко на те місце. По-
бачивши брата, сказала: «Чи не одна мати нас породила, чи не 
єдиному Богу ми є вірними? Чому не звістив ти мені, щоб від 
початку разом із тобою понесла всі муки? І я хочу померти за 
мого Господа, як і ти, і хай знають усі мучителі, що я є христи-
янка і готова померти за Христа». До судді ж сказала: «Почуй і 
пізнай, хто я є: Христова раба, Христос — моє життя і радість 
моєї душі, Його люблю і Йому хочу бути жертвою. Приготуй 
вогонь, приведи звірів, постав катувальні колеса, нагостри мечі, 
винайди всілякі муки, і коли хочеш, муч мене за Христа — я 
готова все витерпіти, як і мій брат Євлампій».

Мучитель, почувши це, дивувався такій мужності, але наказав 
бити її в лице так сильно, щоб не можна було її впізнати. Святий 
Євлампій укріпляв сестру словами: «Сестро, не бійся тих, хто 
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тіло вбиває, а душі вбити не може». За наказом мучителя було 
приготовано великий казан, що сильно кипів, щоб укинути в 
нього Євлампія та Євлампію. І коли хотіли їх вкинути, Євлампій 
сам увійшов у нього; Євлампія ж, як юна дівчина, почала сум-
ніватися і боятися. Побачив брат її сумніви і покликав до себе в 
киплячий казан, як у якусь прохолоду: «Не бійся, сестро, ввійди 
сюди, бачиш, це мені не шкодить, і я не відчуваю ніякого болю. І 
ти, коли тільки торкнешся до цього палючого вару, отримаєш 
Божу поміч і будеш неушкоджена». Свята швидко увійшла до 
брата в казан і тоді казан остудився, а святі були неушкоджені, 
і славили Бога. Люди, котрі бачили те чудо, повірили і наверну-
лися та називали себе християнами. Було їх числом двісті. Тоді 
мучитель наказав цих християн стяти мечем. Після того звелів 
святому Євлампію виколоти очі, а святу Євлампію повісити за 
волосся і бити палицями. В цих муках вона молилася:  «Дякую 
Тобі, Боже мій, що зробив мене гідною постраждати за Твоє Ім’я». 
Тоді знову наказав мучитель розпалити піч, щоб у неї вкинути 
святих. Коли піч розжарилася, св. Євлампія, вже сліпого, воїни 
повели за руку та й кинули в піч. А св. Євлампія, не хотіла, щоб 
хтось її вів, але сама пішла з радістю, ніби входила у царську 
світлицю. Але й це не зашкодило святим, бо вогонь не опікав їх; 
вони ж посеред полум’я ходили, співаючи пісню трьох юнаків, 
благословляючи Бога.

Не знав мучитель, що ще з ними робити, тому засудив їх на 
усічення. Коли прийшли на місце страти, св. Євлампій поклав 
під меч свою голову й був усічений. Свята Євлампія ще перед 
усіченням віддала свою душу в руки Божі. Воїни, побачивши її 
мертвою, вже не відсікали їй голову.

Так св. Євлампій із своєю сестрою Євлампією закінчили життя 
посеред мук, показавши героїчну вірність Ісусу Христу, і пішли 
до Нього, щоб прийняти вінці перемоги.
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свЯтий ФилиП, ДиЯкон

Коли апостоли почали проповідувати Христову віру, кількість 
християн почала так зростати, що незабаром їм стало важко дба-
ти про всі потреби віруючих. Порадившись, апостоли висвятили 
сімох помічників, що мали займатися щоденними потребами 
пастви, а самі посвячували весь свій час молитві і Божому Слову. 
Цих апостольських помічників називали дияконами.

Одним з дияконів був св. Филип. Він походив з Кесарії Па-
лестинської, мав жінку і чотири дочки, яким Господь дав дар 
пророцтва. Спочатку Филип служив вірним у їхніх потребах, а 
згодом почав ревно проповідувати Христову віру. Після муче-
ницької смерти св. Стефана юдеї почали переслідувати вірних, 
а Христові учні, окрім апостолів, пішли, втікаючи від ненави-
сті фарисеїв, в сусідні землі голосити Слово Боже. Тоді диякон 
Филип пішов у Самарію і там, в головному місті Севастії, став 
проповідувати Христову віру. Ось що розповідають про це Діян-
ня апостолів: «Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, пропо-
відував їм Христа. А народ однодушно уважав на те, що Филип 
говорив, слухаючи його й бачивши ті знаки, що він чинив, бо з 
багатьох виходили нечисті духи, що в них були, кричачи голосом 
великим, і сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же 
була велика в тім місті. А був у тому місті один чоловік, Симон 
на ім’я, що займався чаклунством і дивував люд самарійський 
та видавав себе за щось велике. За ним усі, від найменшого до 
найбільшого, слідом ходили, кажучи: “Цей чоловік — сила Божа, 
що її звуть великою”. Тому вони його слухали у всьому, бо він 
довго дивував їх своїми чарами. Та як повірили Филипові, що зві-
щав їм Боже Царство й Ім’я Ісуса Христа, христились чоловіки 
й жінки. Увірував тоді й сам Симон і, охрестившись, перебував з 
Филипом; а бачивши знаки й великі чуда, що робились, дивувався. 
Довідавшись, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які 
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були в Єрусалимі, послали до них Петра і Івана. Ці прийшли й 
помолилися за них, щоб вони прийняли Святого Духа, бо він ще 
не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім’я Госпо-
да Ісуса. Тоді Петро і Іван поклали на них руки і вони прийняли 
Святого Духа» (Діян. 8, 5–17).

Коли Петро з Іваном повернулися до Єрусалиму, тоді ангел 
промовив до Филипа:  «Встань та піди на південь, на дорогу, 
що йде з Єрусалиму в Газу; вона безлюдна» (Діян. 8, 26). І Филип 
вирушив в дорогу. Аж ось ефіопський муж, скопець, вельможа 
ефіопської цариці Кандаки, що був над усім її скарбом та що 
прийшов був в Єрусалим на прощу, — повертався, сидячи на 
своїй колісниці й читаючи пророка Ісаю. Святий Дух промовив 
до Филипа:  «Підійди і пристань до цієї колісниці». Він підбіг  і 
почув, що той читав пророка Ісаю, та й сказав до нього:  «Чи 
розумієш, що читаєш?». А він відповів:  «Та як можу, коли ні-
хто мене не наставить?». І попросив Филипа зійти й сісти біля 
нього. Місце ж Писання, що той читав, було це: «Його вели на 
заріз, мов овечку, мов те ягнятко перед стрижіями, безголосне; 
так Він не відкривав уст своїх. В Його приниженні відмовили 
Йому суд. Про рід Його хто може оповісти? Життя бо Його від 
землі вирвано» (Іс. 53, 7–8). Озвався скопець і мовить до Филипа: 
«Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе са-
мого чи про іншого кого?». Тоді Филип відкрив уста свої, і почав 
йому пояснювати:  «Тут пророк говорить не про себе, але про 
страждання Ісуса Христа — Месії. Ти знаєш, що через перший 
гріх Адама і Єви між дияволом і людиною створилось путо, яке 
передається з покоління в покоління. Тому Бог обіцяв нам Месію, 
який омиє наші гріхи і визволить нас з рабства диявола. Звідки 
мав прийти Месія, згідно з Писанням?». Скопець відповів:  «З 
Вифлеєму Юдейського». Филип продовжив: «Так, бо написано: “І 
ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не менша між містами Юди, бо 
з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ, Ізраїля...” (Міх. 5, 1). 
Ісус Христос, про якого я згадував на початку, якраз народився 
у Вифлеємі і був з роду царя Давида. Пророк Захарія сказав: 
“Радуйся, о дочко Сіону! Викрикуй, о дочко Єрусалиму! Ось цар 
твій іде до тебе, справедливий і переможний, смиренний і верхи 
на ослі їде” (Зах. 9, 9). За тиждень до своїх страждань Ісус в’їхав 
у Єрусалим, сидячи на осляті. Всі люди викликували: “Осанна, 
Сину Давида!”, і стелили перед Ним свій одяг й пальмове віття. 
Проте, після того один з апостолів Його зрадив і видав юдеям, які 
хотіли Його вбити. Тоді однієї ночі вони схопили Ісуса і повели на 
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своє зборище. Але Ісус не мав жодної провини. Він — непорочний 
Агнець. Давид про це сказав: “Вони зненавиділи мене без причини” 
(Пс. 35, 19). Також Ісая до цього додає: “Зневажений, останній 
між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги; немов людина, що 
перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його нізащо 
мали” (Іс. 53, 3). Це і попереднє пророцтво Ісаї, яке ти читав, 
повністю сповнились на Ісусі. Юдеї відвели Його на суд до Пила-
та. Але правитель не хотів вбивати невинну людину. Тому вони 
підбурили людей і всі кричали: “Розіпни Його! Розіпни!”. Пилат, 
щоб догодити натовпу, звелів збичувати Ісуса. Його жорстоко 
били, і коли Він був майже на краю смерті, бичування зупинили. 
Потім вояки вдягнули Йому на голову терновий вінець, били 
Його по голові й насміхалися з Нього. А через те, що натовп далі 
вимагав смерті Ісуса, Пилат на кінець видав Його на розп’яття. 
На Ісуса поклали важкий хрест, який Він виніс на гору Голготу. 
Там Його розіп’яли і Він віддав Свого духа в обняття Отця. Саме 
так провістив пророк Ісая: “І як жахалися численні, глядівши 
на Нього: вигляд Його не мав нічого людського в собі” (Іс. 52, 14)». 
Скопець запитав: «Чому Ісус так важко страждав, якщо Він був 
Месією?». Филип відповів: «Він добровільно прийняв страждання 
і смерть, щоб виконати Божу волю, як в іншому місці сказав 
Ісая: “Плечі мої віддав я тим, які мене били; щоки мої тим, які 
бороду в мене рвали; обличчя мого не відвертав я від плювків та 
глузування” (Іс. 50, 6). Ісус став справжнім Пасхальним Агнцем, 
який взяв на себе гріхи людей. І як Мойсей підніс змія в пустелі, 
так мусів бути піднесений і Син Людський. Він переміг на хресті 
пекельного змія і його отруту, якою є гріх».

Вельможа, чуючи слова Филипа, розважав над ними. У своєму 
серці він погоджувався з тим, що ці всі пророцтва стосуються Ме-
сії — Ісуса Христа. Филип продовжував: «Але зі смертю Ісуса все 
не закінчилося. Господь Ісус Христос на третій день після смерті 
воскрес. Він з’явився багатьом того дня. Його бачили жінки, які 
принесли миро. Увечері Учитель появився перед своїми апосто-
лами, а потім, з’являвся ще сорок днів. На сороковий день Він 
вознісся з Оливної гори на небо, де сів по правиці Бога Отця. Про-
рок Ісая каже: “Він вчинить успішно волю Господню. Після трудів 
душі своєї побачить світло” (Іс. 53, 10–11). А пророк Давид проро-
кував про Воскресіння Христа: “Ти не зоставиш душі Моєї в аді і 
не даси Святому Своєму побачити тління” (Пс. 16, 10), і “Сказав 
Господь Господеві моєму: Засядь праворуч мене, доки не покладу 
ворогів твоїх тобі підніжком” (Пс. 110, 1)». Тоді скопець запитав: 
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«А що потрібно для спасіння?». Филип сказав: «Важливою умовою 
спасіння є покаяння. Це означає визнати перед Ісусом свої гріхи 
і повірити в силу Його Крові, яка нас очищає від кожного гріха. 
Ісус є Месією — Сином Божим, який прийшов у світ, щоб спасти 
нас від наших гріхів. Потрібно повірити в Нього і охреститися».

Коли вони їхали шляхом, прибули до якоїсь води, і скопець 
каже:  «Он вода! Що забороняє мені охреститись?». Сказав же 
Филип: «Коли віриш з усього серця, можна». Відповідаючи, вель-
можа сказав: «Вірю, що Ісус Христос є Син Божий». І повелів, щоб 
колісниця стала, і вони обидва — Филип та скопець — зійшли 
у воду і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Го-
сподній пірвав Филипа і скопець більше його не бачив, але їхав, 
радіючи, своєю дорогою (пор. Діян. 8, 26–39).

Филип же опинився в Азоті й по дорозі звіщав Євангелію 
всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію (Діян. 8, 40). Коли 
ап. Павло йшов перед своїм ув’язненням до Єрусалима, то у Ке-
сарії зайшов до диякона Филипа, що жив там зі своєю родиною. 
Діяння апостолів свідчать: «І увійшли ми в дім Филипа євангели-
ста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо 
дочок-дівчат, які пророкували» (Діян. 21, 8–9).

Згідно з переданням, ап. Павло висвятив Филипа і настановив 
його єпископом у лідій ському місті Тралії, в Малій Азії, де той 
утверджував Христову науку численними чудами. Там святий 
ап. Филип закінчив свій земний подвиг.

ghhgfghhg

чуДо з іконоЮ 
госПоДа нашого ісуса христа

У місті Вириті поблизу юдейської синагоги жив один христия-
нин. У своїй хатині він мав ікону, на якій був намальований образ 
Господа нашого Ісуса Христа. Через деякий час він купив собі 
інший дім і, зібравши всі речі, покинув свою хатину, але ікону з 
образом Господнім залишив. За Божим провидінням поселився у 
тій хатині один юдей. Коли він облаштував нове помешкання, то 
не зауважив у ньому ікони. Одного дня закликав на обід іншого 
юдея, свого друга. Коли вони обідали, поглянув гість на стіну і 
побачив, що там висить ікона із зображенням Ісуса Христа. Тоді 
він сказав до господаря дому: «Як ти, бувши юдеєм, в своєму по-
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мешканні тримаєш ікону?». Той же почав присягати й клястися, 
кажучи, що досі її не бачив. Гість відійшов і обмовив свого друга 
перед євреями, кажучи, що той має в себе ікону Ісуса Назаряни-
на. Наступного дня зібрався численний юдейський народ, пред-
ставники синагоги та старшина, і прийшли у дім, де була ікона 
Господня. Вдершись в хатину, вони знайшли ікону і винесли її та 
сказали: « Так як наші батьки вчинили наругу над Ним, так і ми 
учинимо цій іконі». І почали плювати на ікону й бити по образу 
лиця Ісуса Христа. Після цього сказали: «Батьки наші прибили 
Його до дерева, зробимо і ми так само з цією іконою». І взявши 
цвяхи, вбили їх в образ рук та ніг Ісуса. Потім, настромивши на 
палку губку з оцтом, приклали до образу уст Господніх. Після 
цього принесли спис  і наказали одному мужу вдарити ним в 
ікону. Зробивши це, усі юдеї сповнилися великим страхом, бо 
з пробитої ікони витекла кров і вода, яка наповнила посудину, 
що там стояла. Зібравши раду, вони сказали: «Приведімо сліпих, 
кривих і біснуватих та помажемо їх цією кров’ю. А коли вони 
зціляться, то ми повіримо, що Ісус Назарянин є Месією — Сином 
Божим, бо нас пройняв страх від побаченого чуда». І принесли 
одного, що був хворий на ноги від народження. Коли помазали 
його кров’ю, котра витекла з Христової ікони, то кривий скочив 
на ноги і став цілком здоровий. Потім привели сліпих, які так 
само після помазання прозріли. Багато біснуватих визволилися 
від нечистих демонів через помазання кров’ю з  ікони. Чутка 
про ці чуда рознеслася по всьому місті  і всі приносили своїх 
недужих, розслаблених, сухих та прокажених, які зцілялися. 
Тоді весь юдейський народ, який там був, увірував у Господа 
нашого Ісуса Христа. Впавши перед образом ікони Господньої, 
зі сльозами почали взивати: «Слава Тобі, Христе, Сину Божий, 
що твориш такі чудеса! Слава тобі Христе, якого наші батьки 
розіп’яли, але ми в Тебе віримо. Прийми нас, що припадаємо до 
Тебе, Владико!». Всі юдеї, які проживали в тому місті — чолові-
ки, жінки та діти — прийшли до єпископа і ревно його благали, 
щоб уділив їм Святе Хрещення. Показали йому ікону Господню 
і кров та воду, які текли із неї. Також розповіли про всю наругу, 
яку вчинили тій іконі. Єпископ, побачивши їхнє щире покаяння, 
прийняв їх з радістю і навчав впродовж багатьох днів святої 
віри. Після цього він усіх охрестив, а з їхньої синагоги зробив 
церкву Господа нашого Ісуса Христа. І сповнилися у цьому мі-
сті великою радістю не тільки зцілені недужі, але і всі юдеї, що 
охрестилися і прийняли святу віру.
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свЯті мученики тарах, Пров та анДроник

Святі мученики Тарах, Пров і Андроник постраждали близь-
ко 304 року, за імператорів Діоклетіана (284–305) та Максиміа-
на (286–305), від намісника Нумерія Максима. Їх було схоплено 
у місті Помпеополі та приведено на суд у Тарс. Суддя Максим, 
глянувши на них, побачив Тараха, який був найстаршим, й 
запитав в нього: «Як називаєшся?». «Я християнин», — відповів 
той. Правитель скрикнув: «Не кажи мені про свою марну віру, 
але скажи своє ім’я!». Він знову повторив, що є християнин. Тоді 
суддя наказав бити святого в уста. Але мученик сказав:  «Ім’я 
“християнин” для мене ліпше, ніж те, котре дали мені батьки. 
Але коли хочеш знати, то мене звати Тарах». Намісник запитав 
про його походження. Святий мовив: «Я народився у Клавдіонопо-
лі, Сирійському місті, і походжу з римського військового роду, але 
Христа ради я залишив воїнство». Тоді Максим сказав: «Пожалій 
свою старість й послухай наказу наших царів. Приступи та 
принеси жертву богам, яким самі царі поклоняються, і будеш 
пошанований». Тарах відповів: «Ваші царі заблудили, вони зва-
блені сатаною». За те суддя звелів бити його в щелепи. Під час 
того, як святого били, правитель постійно спокушав мученика 
до відпаду від віри. Він залишився непохитним, промовляючи 
до ката: «Я служу Єдиному Богу вже шістдесят п’ять років і не 
відступлю від Нього. Йому приношу жертву чистого серця, а не 
крові, як ви демонам, котрим кланяєтесь. Не вчиню цього безза-
коння, оскільки люблю закон мого Бога». Відповів Максим: «Тобі 
треба берегти інакший закон». Тарах йому на це: «Ваш закон, 
який вам наказує шанувати камінь й дерево, діла людських рук, 
поганий. Не відвернуся від того визнання, в якому є моє спасіння». 
Суддя почав погрожувати: «Я тебе приведу до розуму!». Мученик 
відповів: «Роби, що хочеш, маєш владу над моїм тілом». Тоді кат 
звелів бити його палицями. Святий Тарах, терплячи, говорив: 
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«Насправді, тепер ти учинив мене мудрим та розумним, бо в 
муках більше уповаю на Правдивого Бога, Ісуса Христа». Тоді 
його закували в залізні окови й кинули до в’язниці.

Тоді намісник наказав слугам привести наступного мученика. 
І його він найперше запитав на ім’я та походження. Той відпо-
вів:  «Найперше і найчесніше моє ім’я — християнин, друге від 
людей — Пров. Я народився в Пергії, у Памфілії». Максим почав 
зводити Прова до гріха, кажучи: «Послухай мене! Ніякої користі 
не принесе тобі те, що себе називаєш християнином. Принеси 
жертву богам і будеш пошанований від наших правителів та 
станеш моїм другом». Святий мовив: «Не хочу ні честі від царів, 
ні дружби з тобою. Я мав велике багатство, але заради живого 
Бога, залишив його. Тільки служіння Ісусу Христу має сенс у 
цьому земному житті». Кат наказав роздягнути його  і бити 
сирими жилами. Сотник, який там стояв, умовляв Прова, щоб 
себе пожалів. Але той мужньо терпів, просячи Бога: «Допоможи 
мені, Господи!». Тоді кати мученика обернули й били по животі, 
говорячи: «Де Помічник твій?». Святий визнав: «Він тут зі мною, 
допомагає мені та й допоможе, тому муки вважаю ні за що. Вони 
не схилять мене до вашої волі». Мучитель йому сказав: «Подиви-
ся на своє окаянне тіло, скільки крові вже наповнило землю!». 
«Бачу, — відповів він, — що коли моє тіло страждає заради 
Христа, тоді моя душа зцілюється, оживляється і воскре-
сає». Тоді зв’язали Прову руки й ноги та кинули в темницю.

Потім поставили перед намісника третього, наймолодшого 
із них — Андроника. Він визнав, що є християнин, походить з 
Ефесу та є сином одного з найпочесніших громадян міста. Пра-
витель до нього сказав:  «Пожалій себе і послухай мене! Раджу 
тобі, як батько. Ті, що були перед тобою, говорили безумно, 
нічого доброго для себе не знайшли, тільки погане. Ти ж покло-
нися богам, бо вони князі й батьки наші». Андроник відповів: 
«Добре ти їх назвав батьками, бо вашим батьком є сатана. 
Ви його діти, бо чините його волю». Максим розгнівано скрик-
нув: «Як ти посмів мене зневажати? Невже не знаєш, які великі 
страждання наготовані тобі?». Святий відповів: «Гадаєш, що я 
безумний, що буду слабший від моїх попередників? Я готовий 
на всі муки! Ліпше, хай загине моє тіло, ніж душа навіки 
у пекельному вогні!». Мучитель вигукнув: «Останній раз тебе 
закликаю! Погодься з нами і принеси жертву богам, тоді не за-
гинеш!». Тоді закричав Андроник: «Я ніколи не служив ідолам та 
не кланявся каменю! То ані тепер не принесу жертву бісам!». 
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Тоді почали жорстоко бити мученика. Під час терпінь намісник 
казав до нього: «Хто тебе навчив тому безумству? Залиш його 
перш ніж тебе почну лютіше мучити!». Святий йому відповів: 
«Маєш владу над моїм тілом, роби з ним, що хочеш. Я уповаю на 
мого Господа Ісуса Христа, на Його милосердя. Я страждаю за 
правду, яку сповідую перед вами!». Кат звелів сильно бити його по 
устах, кажучи: «Скажи мені ти, достойний смерті, чи грішать 
наші царі, кланяючись великим богам?!». Андроник, зібравши 
всі сили, вигукнув: «Так! Насправді вони тяжко грішать! Бо й 
здоровим розумом можеш збагнути, яке велике зло є служити 
демонам та приносити їм жертви!». Максим повелів колоти боки 
святому і врешті його, закованого, кинути у в’язницю.

Через деякий час їх привели до міста Мопсветії і знову по-
ставили перед Нумерієм. Найперше Тараха, як найстаршого, 
суддя примушував принести жертви, обіцяючи почесті. Але коли 
мученик не тільки не підкорився, але й сміливо відповідав, кат 
наказав слугам розбити мученику уста каменем та повибивати 
зуби. Потім йому вогнем припікали руки, повисіли його стрімго-
лов над вогнем, а в уста і в ніс вливали оцет, змішаний з сіллю 
та гірчицею. Так мучений, святий говорив: «Не боюся тимча-
сового вогню, а вічного, який ніколи не погасне. У нього би я 
упав, якби зробив те, що від мене хочеш. З поміччю мого Бога я 
буду непохитним у всіх муках, які ти мені придумав!». Подібно 
катували також Прова і Андроника, але нічого не досягли.

Другого дня знову прикликали мучеників на суд, де їх мучи-
тель знову переконував, щоб принесли жертви богам, які над 
всім володіють і все утримують. Тарах відповів, що для злих 
духів і тих, котрі їм служать, приготовленні вічні муки, а 
християнам, які тепер терплять заради ісуса, вічне щастя. 
Тоді мученику знову побили уста, прикладали гаряче рожно на 
щелепи, а потім під пахви. Йому відрізали вуха, здерли шкіру 
з голови і розпалене вугілля поклали на голову. Тарах відважно 
промовив: «Хоча й ціле моє тіло повелиш здерти, не відсту-
плю від мого Бога, який мене міцно тримає та не принесу 
жертви ідолам!». Тоді Нумерій віддав святого сторожі і звелів 
привести другого.

Пров, ставши перед Максимом, відмовився виконати цар-
ський наказ. Намісник переконував й погрожував йому, але 
він безстрашно відповів: «Не боюсь твоїх погроз! Ти не зможеш 
відвернути нас від нашого Господа Ісуса. Чого ще чекаєш? Чини, 
що хочеш, все страждання, яке мені приготував, буде на втіху 
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моєї душі». Мучитель наказав припікати святому боки і хребет. 
Потім йому насильно давали їсти м’ясо й пити вино, жертвуване 
бісам. Суддя, бажаючи зламати святого, насміхався: «Тепер ти 
прийняв жертвуване і все те, що витерпів, було намарно!». Але 
Пров залишився певним: «Господь знає мою волю. Він бачить, 
яке насилля терплю». Тоді його кололи в голінку розпеченим 
залізом, вбивали розпалені цвяхи під нігті та в руки, а в кінці 
викололи мученику очі. Святий казав до мучителя: «Ні вогонь, ні 
муки, ані твій батько сатана не можуть відвернути мене від 
правдивої віри. Тільки про це дбаю, що бути вбитим від тебе без 
милосердя і таким чином завершити моє визнання». Після того 
Прова знову кинули до темниці.

Так надійшла черга до св. Андроника, щоб він також мужньо 
наслідував своїх братів у стражданнях. Кати його роздягнули і 
запалили на животі багато очерету, змоченого в олії. Потім муче-
нику прикладали поміж пальці розпалене залізо. Він промовляв 
до ката: «Хоч усього мене спалиш, не переможеш, бо зі мною мій 
Господь Ісус Христос, який укріплює мене». Намісник почав обра-
жати Спасителя і казав: «Яку користь тобі принесе сподіватись 
на того Чоловіка, що був скараний від Понтійського Пилата?». 
Святий відповів: «Вороже Божий, сліпий та біснуватий, мовчи 
і не говори злого на Нього. Я справді отримаю велику нагороду 
на небесах. Через те все терплю радісно». Після тих страшних 
мук йому залізом вибили зуби і вирізали язика. Тоді кинули Ан-
дроника до в’язниці.

До цього місця страждання святих написано римськими пи-
сарями, присутніми на суді. Троє християн — Макарій, Фелікс та 
Верій, які були очевидцями всіх подій, викупили за 200 динарів 
судові акти від урядників і дописали те, чого у них бракувало. 
Нумерій Максим наказав приготовити арену, де мученики мали 
бути кинуті звірам. Наступного дня цирк наповнився людьми. 
Спочатку кинули звірям інших осуджених на смерть. Тоді на-
місник звелів привести Тараха, Прова та Андроника. Їх мусили 
нести на раменах, бо самі ходити вже не могли. Багато поган, 
вражених виглядом на страждальців, покинули видовище. Од-
нак, коли на Христових рабів випустили звірів, вони тільки лиза-
ли їхні рани. Мучитель наказав бити власників цирку та кричав, 
щоб привели інших лютіших звірів. Але ані ведмідь, котрий того 
дня вбив трьох людей, ані левиця від Ірода нічого поганого не 
завдали святим мученикам, хоч слуги й дразнили їх. Люди, ба-
чивши таке явне чудо, підняли великий крик. Розгніваний та 
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засоромлений, Максим наказав вбити святих мечем. Їхні тіла 
розсікли на частини і змішали разом з трупами злочинців, щоб 
їх християни не пізнали. Залишилась біля них також сторожу з 
десяти воїнів. Ми, все це бачивши, просили Господа, щоб дав 
нам придатний час, у який могли б потайки взяти святі мощі. 
Тоді раптом почались блискавки, землетрус й сильна буря від 
якої воїни повтікали. Ми, прийшовши до місця, де були мертві 
тіла, ревно помолились, щоб Господь Бог зробив чудо та явно нам 
показав, де лежать тіла мучеників. І тут з’явились над ними три 
свічки. Таким чином ми знайшли і взяли святі мощі та поховали 
їх у печери на зворотному боці гори, дякуючи Господу нашому 
Ісусу Христу, що зі своїми святими живе на віки вічні.

pqpqpqpqpqpqpqpq

Святий мученик сотник Лонгін 
(див. ст. 97)
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свЯті мученики карПо, ПаПило та інші

Святі мученики Карпо і Па-
пило походили з міста Пергам, 
що в Малій Азії (сучасна Туреч-
чина). Кожен з них народився 
в  християнській родині  і  був 
вихований  у  правдивій  вірі. 
Святий Карпо був єпископом 
у  Тіятирах.  Він  рукоположив 
св. Папила на диякона. Коли за 
наказом імператора Деція (249–
251) почали переслідувати хри-
стиян,  тоді  староста  Валерій 
прибув  до  Тіатир  і  наказав, 
щоб всі люди в цій місцевості 
зійшлися та вчинили поклонін-
ня богам. Серед зібраних людей 
не було святих Карпа і Папила. 
Коли староста це спостеріг, то 

наказав знайти їх і поставити перед собою.
Коли святих привели до нього, він запитав їх: «Чому не при-

йшли з людьми принести жертви богам? На моїх очах виправте 
свою помилку». На це святі відважно відповіли: «Ми не можемо 
прогнівити нашого Господа, бувши невдячними за те все 
добро, що Він нам дав. Не хочемо, щоб нашими обвинува-
чами були тварини, які знають свого господаря і йому 
служать. А ми, вшановуючи фальшивих богів, мали б зра-
дили нашого Творця, єдиного істинного Бога?». Коли вони це 
сказали, Бог підтвердив їхні слова таким знаменням: несподіва-
но затряслася земля і всі ідоли попадали й розсипалися в порох, 
але серце Валерія ще більше затверділо. Він наказав накласти 
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на шиї святих залізні ланцюги і, знявши з них одяг, водити по-
серед міста, щоб вони терпіли прилюдне приниження. Староста 
думав, що покарані таким безчестям, вони змінять свою твер-
ду постанову. Отож, намислив їх вмовляти лагідними словами, 
він сказав: «Вам відомо, що з давніх часів нашим безсмертним 
богам віддавалась слава і честь. Через таку пошану, яку ми їм 
виявляємо, у наших містах зберігається порядок, відбиваються 
ворожі напади і утверджується мир. Римські правителі через 
поклоніння богам завойовували народи й міста та усіх своїх во-
рогів підкоряли і таким чином здобули собі велику славу. Отож і 
ви вшануйте їх. А що словами невігласів ви дали себе обманути 
і прийняли християнську віру, яка недавно з’явилася, то тепер 
наберіться мужності й поверніться до того, що є ліпше, і хай 
боги помилують вас. Тоді багато добра від нас отримаєте і здо-
будете собі в царя велику благодать. Коли ж ні — примусите 
нас жорстоко вас покарати». Святі, почувши це, піднесли свої 
очі до неба, перехрестились і відповіли Валерію: «Хочеш нас, як 
якихось нерозумних, прихилити до свого ідолопоклонства, 
але знай, що не малодушних ти знайшов. Не думаєм, що 
ідолопоклонство, достойне честі тільки через те, що є 
давнім. Бо і злість походить здавна, але це не означає, 
що вона добра. Ми від ідолопоклонства тікаємо і хочемо 
від нього відвернути якомога більше людей, бо ідоли готу-
ють вічний вогонь тим, хто їм поклоняється. Коли хочеш 
пізнати правду, то розваж і побачиш, що ваші боги — 
це тільки творіння людських рук. Вони німі та глухі, не 
можуть помогти ні собі, ні іншим. Істинний Бог не має 
початку, для Нього немає часу. Він створив все видиме 
і невидиме. Господь створив людину, поселив її в раю і 
дав їй заповідь, щоб навчилася послуху Творцю. Але через 
диявольську заздрість людина порушила Божий наказ і 
стала смертною. Тоді захотів диявол, щоб люди не тіль-
ки тілом вмирали, але і душею. Він зробив так, що люди 
відвернулися від свого Творця, від світла Правди, і почали 
служити бісам — ідолам. Та милостивий Бог послав лю-
дині спасіння. Він сам зійшов на землю, прийняв людську 
природу і в усьому, крім гріха, був подібний до нас. Його 
прибили до хреста і Він помер, бажаючи звільнити нас 
від гріха. Коли Ісус переміг своєю смертю диявола, то на 
третій день воскрес з мертвих, а потім вознісся на небе-
са. Чи ти можеш нам розказати щось побідне про своїх 
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богів? Чи не стидно тобі називати їх богами? Багатства 
і честі, які ви називаєте добром, ми не хочемо, бо заради 
нашого Господа Ісуса Христа ми все це втратили і хочемо 
за Нього страждати й померти».

Коли Валерій це почув, дуже розгнівався і наказав прив’язати 
Карпа і Папила до коней та гнати їх до Сардії. Мучеників гнали 
дуже швидко і вони ні разу не відпочивали. Таким чином, від 
Тіятир до Сардії вони дістались за один день. Весь цей шлях 
коні тягнули Карпа і Папила за собою по землі, що завдавало 
мученикам великого болю. Прибувши до Сардії, святі у в’язниці 
не відпочивали, але більшу частину ночі молилися. Коли трохи 
заснули, їм у видінні з’явилися Божі ангели та укріплювали їх до 
терпіння. До Сардії з ними також прийшов їхній слуга Агатодор, 
який бачив усі їхні муки.

Валерій, прибувши в Сардію, сподівався, що Карпо і Папило 
через терпіння, які перенесли, швидко погодяться виконати його 
волю. Проте, коли з ними зустрівся, то здивувався, які в них ясні 
обличчя. Він знову старався всякими лестощами відвернути їх 
від Ісуса, але йому це не вдалося. Побачивши, що нічого цим не 
досягне, староста віддав Карпа і Папила під сторожу. Тоді він 
почав мучити їхнього слугу Агатодора. Наказав його простягнути 
на землі і бити воловими жилами. Мученика били дуже довго, 
його кров текла по землі  і члени тіла відділялися від суглобів. 
Святий мовчав і з радістю все терпів за Христа, ніби й не від-
чуваючи болю. Коли кати втомилися і перестали бити, то Бог, 
який бачив терпіння свого раба, забрав його душу до себе. Тоді 
Валерій наказав кинути тіло мученика на поїдання птахам, але 
деякі з християн взяли його тіло і таємно поховали.

Після цього староста покликав до себе Карпа і Папила та ска-
зав до них: «Нерозумний ваш слуга прийняв смерть, бо не захотів 
принести жертв безсмертним богам. Ви, бувши мудрими, що 
собі виберете? Чи хочете бути подібними до нещасного слуги, 
який замість життя та радості вибрав жорстоку смерть?». 
Святі докоряючи йому відповіли: «Ти втратив розум від свого 
ідолопоклонства і став безумним. Агатодор не є нещас-
ним, але тепер радіє в небі разом з Ісусом та святими. 
Він, вірний Божий раб, віддав своє життя за Того, Якого 
полюбив понад усе. Ми теж бажаємо, так як він, — кра-
ще померти за Ісуса Христа, ніж поклонитись демонам». 
Тоді мучитель розгнівався і знову звелів прив’язати їх до коней 
і швидко перед собою гнати в Пергам, до якого було п’ятдесят 
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годин їзди від Сардії. Знову святих волокли по дорозі  і вони 
терпіли великі болі. Коли ввечері прибули в Пергам, їх закували 
в кайдани і посадили до в’язниці. Проте мученики і після таких 
великих терпінь не відпочивали, але молились. Уночі з’явився 
ангел Господній, зцілив їх від ран та наповнив їхні серця вели-
кою радістю.

Уранці Валерій наказав привести мучеників до себе. Коли 
вони стали перед ним, він дуже здивувався, побачивши, що святі 
не мають жодних ран, і зразу приписав це чарівництву. Через 
те закував їх в залізні окови і погнав у далеку дорогу. Прибув-
ши на якесь місце, приніс жертву ідолам і сів на судищі. Тоді 
покликав до себе Карпа і почав говорити:  «Ось боги, жаліючи 
твою старість, дали тобі силу перенести таку довгу дорогу. 
Чому ти зневажаєш честь своїх добродіїв? Послухай мене, бо 
корисно тобі раджу: піди разом зі мною до богів і поклонись їм. 
Я шаную твою старість, співчуваю тобі і плачу над твоєю бі-
дою, як над своєю. Але знай, що я дуже ображений і заради моїх 
богів не буду більше терпіти твого непослуху». Карпо відповів: 
«Порада твоя веде від світла до темряви, від життя до 
смерті. Якщо поважаєш мою старість, чому не віриш 
мені? Я більше співчуваю твоїй біді, бо ти поклав надію на 
марноту. Шануєш богів, котрі не визволять тебе від віч-
них мук, бо вони бездушні, зроблені людською рукою. Вони 
не можуть називатися богами, бо є тільки марнотними 
і непотрібними ідолами». Валерій не міг більше слухати слів 
святого, тому наказав його повісити і бити терновими різками. 
Потім кат звелів, щоб тіло святого обпалювали свічками і рани 
посипали сіллю. Карпо мав дуже великі болі, але наскільки довше 
їх терпів, настільки більше утверджувався в Божій любові. Під 
час тих мук святий усміхався і дивився на небо. Коли ж його 
запитали, чого він сміється, відповів: «Бачу відкрите небо і 
мого Господа, що сидить на престолі слави в оточенні ан-
гелів». Після мук його кинули у темницю, де він дякував Богові, 
що міг за Нього страждати.

Тоді поставили перед старостою Папила. Валерій його запи-
тав: «Якого ти роду і звідки, яке твоє заняття?». Святий відповів: 
«Я народжений від доброчесних батьків у місті Пергамі. 
Маю лікарське вміння, яке не від зілля, але від істинного 
Бога. Таке лікування лікує не тільки тіло, але й душу». Тоді 
від додав: «Якщо хочеш пізнати істину, пізнай її на ділі. 
Ось той, що біля тебе сидить, він не бачить на одне око. 
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Нехай твої боги зцілять хворе око і я після того вже нічого 
не буду говорити». Староста запитав: «А чи може хтось його 
зцілити?». Папило сказав: «Не тільки це, але й інші невилі-
ковні хвороби легко зцілить той, хто прикличе Ім’я Ісуса». 
Тоді Валерій промовив: «Покажи нам те, про що говориш. Зціли 
його око». Святий відказав: «Не хочу я перший цього чинити, 
щоб ти не приписав чуда своїм бісам. Спочатку поклич 
когось із ваших лікарів або одного із ваших ідолів». Валерій 
скликав жерців і звелів їм, щоб, прикликаючи богів, зцілили нез-
ряче око. Цілий день вони взивали до своїх ідолів і приносили їм 
жертви, але нічого не досягли. Тоді святий мученик підняв свої 
очі до неба, торкнувся своєю рукою сліпого ока і зробив на ньому 
знак святого Хреста. У той момент хворе око було оздоровлене і 
чоловік почав бачити вже на обидва ока. Він не тільки прозрів 
фізично, але й духовно, бо зразу повірив у Господа Ісуса Христа. 
Також багато людей, бачачи чудо, повірили в єдиного істинного 
Бога. Але Валерій не хотів Його пізнати і ще більше розгнівався 
на св. Папила. Він наказав повісити мученика на дереві і жор-
стоко бити. Потім під святим розпалили вогонь і кидали в нього 
каміння, а на кінець, посадили до в’язниці.

Через кілька днів мучитель наказав волочити Карпа і Папила 
по гострих черепках і гаках. Опісля мученикам одягнули на ноги 
чоботи, підбиті гострими цвяхами,  і змушували в них бігати. 
Потім кат велів випустити на них диких звірів, але тварини не 
завдали їм жодної шкоди. Тому Валерій наказав кинути обох у 
палаючу піч.

Усі ці муки бачила рідна сестра Папила Агатоніка. Вона теж 
запалилась прагненням терпіти за Христа, тому почала вголос 
прославляти Ісуса. Коли Валерій це почув, то наказав і  її ки-
нути у вогонь. Однак мученики не постраждали, бо Господь 
послав великий дощ, який погасив вогонь і охолодив піч. Коли 
вони вийшли з печі здоровими, то староста наказав усіх трьох 
стяти мечем. Так святі мученики закінчили своє земне життя 
і в небі, разом зі св. Агатодором, отримали нев’янучий вінець 
вічної слави.
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свЯті мученики назарій, гервасій, 
Протасій та кельсій

Святий Назарій народився у Римі від поганських батьків. 
Мати Перпетуа, після народження Назарія, прийняла хрещення 
від ап. Петра і стала християнкою. Вона виховувала Назарія у 
християнській вірі і багато молилася за нього, а за деякий час 
єпископ Лін його охрестив. Коли Назарій досягнув зрілого віку, 
віддав себе повністю на службу Богові, навертав поган до Хри-
ста. Він узяв від своїх батьків належну частину маєтку і з нього 
давав милостиню та допомагав потребуючим. Так служачи Хри-
стові, ходив Назарій по всій Італії і прийшов в Медіолан.

Царював у той час безбожний і лютий імператор Нерон (64–
68), за якого почалося перше і велике переслідування християн. 
Багатьох християн тоді тримали у вузах та віддавали на муки 
і смерть. Святий Назарій укріплював їх у подвигу і всіляко їм 
служив. У той час в Медіолані страждали в ув’язненні двоє рідних 
братів-близнюків, християни Гервасій та Протасій. Їхні батьки, 
Віталій та Валерія, померли за віру в Ісуса. Після їхнього відходу 
до Господа брати роздали своє майно бідним, рабів відпустили 
на свободу, а самі зачинилися в одній хоромині  і, провадячи 
затворницький спосіб життя, протягом десяти років молилися, 
постили і читали Боже Слово. Коли ж почалось переслідування, 
князь Анулін, довідавшись про них, наказав вкинути братів до 
в’язниці. До них у темницю часто приходив Назарій, підбадьорю-
вав їх і служив їм. Назарій дуже полюбив їх, бо бачив перед собою 
справжніх Христових страждальців, які виявляли невідступне 
бажання померти за Христа. Назарій бажав залишитися з ними 
і розділити їхню долю. Однак, коли князь Анулін довідався, що 
він є християнином, але водночас, і римським громадянином, 
то наказав його лише побити і прогнати з міста.
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Раб Божий Назарій, за даним йому об’явленням, пішов до 
Галлії (сучасна Франція) навертати поган. У місті Мелія зустрів 
малого покинутого хлопця на ім’я Кельсій. Назарій охрестив його 
і взяв з собою в подальшу дорогу. Назарій навчав Кельсія лю-
бити Ісуса Христа понад усе, а цілий світ із його пожадливістю 
мати за ніщо. Повчав його, як добре є покинути світ і заради 
Христа Господа терпіти у цьому житті, щоб у вічності з Ним 
прославитись. І впало зерно на добру землю. Хлопець Кельсій з 
усього серця полюбив Ісуса, виявляв прагнення Йому служити 
і терпеливо переносив усі незручності їхньої місійної подорожі. 
Так, подорожуючи довший час, Назарій навернув дуже багато 
людей до Христа, за що не один раз був ув’язнений і битий. Через 
те, що був римським громадянином, його не хотіли вбивати, тож 
з одного Галльського міста Назарія з Кельсієм відіслали у Рим на 
суд до Нерона.

Коли вони постали перед Нероном, відважно сповідували 
Христа-Бога, за що Назарія кинули на землю і топтали ногами, 
Кельсія ж за це били різками. Нечестивий імператор примушував 
їх принести жертви поганським ідолам, та коли на слово Наза-
рія ідоли самі попадали на землю, мучитель наказав віддати їх 
на поїдання звірам. Але звірі їм ані трохи не пошкодили. Тоді 
Нерон наказав вкинути їх у море. Коли вкинули їх у море, святі 
мученики пішли по ньому, як по землі. Побачивши те, слуги Не-
рона не сповістили імператору про це, але прийняли хрещення 
від Назарія, покинули царський двір  і, відсторонившись від 
світського сум’яття, у мирі служили Христові.

Назарій разом із Кельсієм вдруге прийшли до Медіолану, та 
знову були схоплені князем Ануліном і биті. По тому їх вкинули 
до в’язниці, в якій ще перебували Гервасій і Протасій. І втішив-
ся вельми Назарій, що знову побачився зі своїми друзями та 
що спільно з ними міг сидіти в одній темниці й разом з ними 
терпіти за Христа. Анулін написав Нерону про Назарія. Той 
коли почув, що Назарій живий, хотів повбивати тих слуг, які 
його відпустили, та не міг їх знайти, бо втекли вони від світу і 
жили на самоті для Бога. Ануліну Нерон написав, щоб умертвив  
Назарія. Коли Анулін прийняв листа, вивів з в’язниці Назарія 
з Кельсієм  і відсік  їм голови.  Їхні тіла забрав один побожний 
чоловік, що жив у передмісті, і приніс до свого дому, де лежала 
його розслаблена дочка. Коли ж внесли мощі святих у дім, тоді 
його дочка одразу зцілилася і встала. Мощі святих були поховані 
у їхньому саду.
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Незадовго після переходу святих мучеників Назарія та Кельсія 
до Господа, стратили і двох братів, які перебували в темниці. 
Гервасія забили залізними палицями. Протасія вбили ударом 
меча в голову. Тіла їхні викрав один християнин на ім’я Филип 
і поховав у своєму домі. Так святі Назарій і Кельсій, Протасій 
і Гервасій постраждали за Господа Ісуса близько 67 року. Їхні 
мощі знаходились під землею до часу св. Амвросія, єпископа 
Медіолану1. Той через Боже одкровення він віднайшов мощі Гер-
васія і Протасія за царювання Теодосія Великого у 387 році. Від 
їхніх святих мощей багатьом хворим та біснуватим подавалося 
зцілення. Недуги зцілялися і демони проганялися. За вісім років 
св. Амвросій віднайшов гріб з мощами св. Назарія. Голова була 
ціла і неушкоджена, з волоссям і бородою, а тіло неначе б було 
недавно обмите і покладене. Також побачили свіжу кров, немов 
щойно витеклу. Від мощей виходили пахощі, що перевищували 
всі аромати. У тому ж саду віднайшли і мощі мученика Кельсія.

ghhgfghhg

ПреПоДоБний микола свЯтоша, 
кнЯзь чернігівський

Святослав, або, як його скорочено називали рідні, Святоша, 
народився близько 1080 року. Він був сином чернігівського князя 
Давида Святославовича і правнуком Ярослава Мудрого. Став-
ши повнолітнім, він одружився і мав дітей. У 1097 році князь 
Святослав став на чолі Луцького князівства, де йому довелося 
брати участь у воєнних сутичках. Князівські міжусобиці й чвари 
примусили князя Святослава у 1100 році добровільно залиши-
ти князівство та прибути у Чернігів до свого батька, від якого 
отримав у володіння численні землі, які потім він подарував 
Києво-Печерському монастирю.

В цей час молодий князь бачив навколо себе багато неправди 
й лицемірства і вельми розчарувався світським життям. Якось 
при читанні Святого Письма йому в душу глибоко запав наступ-
ний вірш: «Бо проминає образ цього світу» (1 Кор. 7, 31). Розду-
муючи, яким суєтним і минущим є земне панування, 26-літній 
князь заради Христа Царя і Небесного Царства вирішив поки-

1  Його пам’ять вшановуємо 7 (20) грудня.
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нути князівську честь, владу, славу, багатство та все земне. За-
безпечивши життєві потреби дружини і дітей та роздавши своє 
майно бідним, князь Святослав прибув до Києво-Печерського 
монастиря  і прийняв чернечий постриг з  іменем Микола  (на 
честь св. Миколая Чудотворця).

Відразу з перших років монаршого життя усім стало знане 
його святе життя, яке він провадив з любові до Ісуса, у повному 
зреченні своєї волі. Спочатку Микола працював для братів на 
кухні. Не лінуючись, рубав дрова для печі і на своїх плечах багато 
разів носив їх з берега Дніпра. Коли довідались про те його бра-
ти — князі Ізяслав та Володимир, хотіли відсторонити його від 
такої роботи в монастирі. Але цей істинний послушник зі слізьми 
випросив, щоби він міг ще трохи там для братів попрацювати. 
І так зі старанністю трудився на кухні три роки. Після того був 
назначений стерегти монастирські ворота, де також пробув три 
роки, не виходячи нікуди, лише до церкви. Звідти був узятий 
служити при трапезі.

Після тих ступенів послуху, які він покірно пройшов, почав, за 
порадою ігумена і всіх братів, осібно перебувати в келії і більше 
часу присвячувати молитві. Микола посадив при своїй келії сад 
і протягом монашого життя ніхто його не бачив бездільним, а 
на устах він мав безнастанно Ісусове Ім’я. Нічого іншого не їв, 
як тільки трохи від спільного монастирського харчу на трапезі. 
А коли траплялося йому, як князю, мимоволі отримати від своїх 
рідних великі подарунки, то все роздавав на потребу прочанам, 
жебракам і на церковне утримання.

Цей блаженний князь, ще коли князював, мав дуже вправного 
лікаря на ім’я Петро, родом сирійця. Петро любив свого князя 
і за свобідною волею прийшов разом з ним до монастиря. Та 
коли побачив монаше життя і добровільну убогість свого пана, 
лишив його і оселився у Києві, лікуючи багатьох. Петро багато 
разів приходив до Миколи, а бачачи його в численній скруті та 
в постах, коли служив на кухні чи коли сидів біля воріт, переко-
нував його, а швидше спокушав, кажучи: «О княже, належить 
тобі дбати про своє здоров’я, бо великою працею і стриманістю 
колись зруйнуєш своє тіло. А коли ти отак знеможеш, то як 
понесеш ярмо, яке ти зволив взяти на себе Христа ради? Слу-
жиш чорноризцям, як куплений раб, але не звик ти до таких 
нестатків та й не належить це тобі як князю. Рідні брати 
твої, Ізяслав та Володимир, сумують через твою бідність, що 
від такої слави і чести дійшов до останнього убожества, що 
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мориш своє тіло і через нестачу їжі наражаєшся на небезпеку 
втрати здоров’я і передчасної смерті. Дивуюся зміненій твоїй 
натурі, адже колись мав слабкість до солодких страв, тепер 
же терпиш, ївши сире зілля і сухий хліб. Ось бояри, які служили 
тобі, перебувають тепер у великій славі, ти ж не маєш де го-
лови прихилити, тільки сидиш “на смітнику”: спершу на кухні, 
а потім при воротах. Хто ж із князів руських так чинив?». Це 
і подібне до того не один раз казав блаженному лікар — був-бо 
намовлений Миколиними братами.

Святий відповів: «Брате Петре, недобре є жаліти тіло, 
щоб не пожадало проти духа. Тож щоб не підняло на мене 
боротьби, я стриманістю й працею його усмирю, але тіло 
при тому не виснажиться. А коли б і виснажилось, “сила 
Моя проявляється в немочі” (2 Кор. 12, 9), як сказав апосто-
лові Господь. Апостол же каже: “Страждання нинішнього 
часу не є гідні майбутньої слави, яка має нам з’явитися” 
(Рим. 8, 18). Я дякую Богові, що Він звільнив мене від світ-
ського рабства і учинив рабом своїх рабів, блаженних цих 
монахів, бо хоч князем я був, але тепер служу Царю царів, 
у Його монашому образі. Брати мої нехай не сумують наді 
мною і моєю убогістю, а хай думають про себе: “кожен бо 
свій тягар понесе” (Гал. 6, 5). Добровільно збіднів я заради 
Христа, “щоб Христа придбати” (Флп. 3, 8). Ти ж чому мені 
докоряєш у моїй убогості та стриманості і смертю мені 
погрожуєш? Адже й ти, коли лікуєш тілесну недугу, хіба не 
велиш хворому стримуватися і не вживати деяких страв? 
Я ж так лікую свої душевні недуги. І коли жоден із князів 
руських такого не чинив переді мною, я, наслідуючи Ісуса, 
хай буду їм попередником, щоб потім хтось, надихнувшись 
моїм прикладом, наслідував мене, бо я наслідую Ісуса».

Якось лікар Петро захворів. Послав до нього св. Микола, кажу-
чи: «Коли не питимеш ліків, скоро зцілишся. Коли ж мене 
не послухаєш, багато постраждаєш». Петро, ж вважаючи 
себе мудрим, з пихатості не послухав, а хотів сам вилікуватися, 
тому приймав свої ліки і ледь не помер. Опісля ж за молитвою 
святого зцілився. Тоді знову за деякий час Петро розхворівся. 
Блаженний послав до нього, обіцяючи таке: «Якщо себе не ліку-
ватимеш — на третій день зцілишся». Лікар, навчений попе-
реднім непослухом, послухав святого і за його словом на третій 
день одужав. Святий Микола закликав зціленого лікаря і сказав 
йому: «Петре, належить тобі постригтися в монаший об-
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раз і служити Господу та Його Пречистій Матері в цьому 
монастирі замість мене, бо я по трьох місяцях відійду 
з цього світу». Лікар Петро, почувши це, впав йому в ноги і з 
великими слізьми закричав: «Горе мені, пане мій, добродійнику 
мій і моє життя дороге. Чи ж не ти зцілив мене силою Божою і 
своєю молитвою? Куди відходиш пастирю добрий? Об’яви мені, 
рабу твоєму, свою хворобу і якщо не вилікую тебе, душа моя буде 
за твою душу. Зглянься на того, хто помочі потребує. Хто ж 
догляне моє життя, коли ти залишиш мене?». Блаженний Мико-
ла підвів лікаря, який плакав і сказав йому: «Не сумуй, Петре, 
“краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на князів” 
(Пс. 117, 9). Знає Господь, як зберегти своє творіння. Він 
потурбується про тебе і буде тобі пристановищем. Я ж, 
заради тимчасового життя, не потребую лікування, бо 
давно для всього дочасного помер». Петро відповів: «Знаю, що 
коли захочеш, то вмолиш Господа, щоб продовжив тобі життя, 
а мене нехай забере замість тебе, не хочу бо лишатися на землі 
коли тебе тут не буде». Блаженний же сказав до нього: «Якщо 
так хочеш, тоді вступи в монастир і будемо разом моли-
тися до Господа, щоб об’явив нам свою святу волю». Тоді лі-
кар, за порадою святого, постригся в монаший образ і три місяці 
плакав й молився. Після того сказав блаженний Микола до Петра: 
«Брате Петре, чи хочеш, щоб узяв я тебе з собою?». Він з 
плачем, як і раніше, відповів: «Хочу, щоб дозволив мені за тебе 
померти, ти ж тут залишися і молися за мене». Говорить йому 
святий: «Дерзай брате, і будь готовий, на третій бо день за 
своїм бажанням відійдеш з цього життя». Тоді Петро при-
частився Христових тайн і у проречений час передав свого духа 
Господеві. Після смерті лікаря Петра блаженний князь Святоша 
прожив у монашому подвизі ще 30 років. І відійшов до Христа 
Царя, щоб отримати належну нагороду за своє святе життя.

У день відходу святого, з великими слізьми, зійшлося майже 
все місто Київ, просячи в нього благословення. Плакали сильно 
за ним і його рідні брати Ізяслав та Володимир.

Цей же Ізяслав, якось тяжко розхворівшись, аж на смерть, 
прийняв оздоровлення, коли одягнув на себе волосяницю св. Ми-
коли. Після того, коли він хворів чи йшов у битву, постійно одягав 
її на себе. Якось, згрішивши, не наважився одягти її на себе, і 
тоді був убитий в бою.

Мощі преподобного Миколи знаходяться у ближніх печерах 
Києво-Печерської лаври.
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ПреПоДоБний Євтимій новий

Преподобний Євтимій до вступу в монастир називався Ми-
кита. Він народився у селі Опсо, поблизу Анкіри, в Галатії. Його 
батьки були заможні і дуже побожні люди. Батько помер скоро, 
а Микита разом з заміжньою сестрою Марією допомагав мате-
рі по господарстві. Однак невдовзі він пізнав Божу волю, яка 
кликала його до монашого життя. Тому він потай покинув дім і 
пішов на гору Олімп, де під проводом двох старих досвідчених 
старців Йоаникія та Івана провадив самітницьке життя, і при-
йняв монаший постриг та нове ім’я Євтимій.

Його життєписець каже, що Євтимій проходив дорогу тяжкого 
й трудного послуху і так він здобув велику покору, приборкав свій 
язик і цілими днями перебував на молитві. А потім, з благосло-
вення старших, пішов на гору Афон. Дорогою він довідався, що 
його матір ще живе, а сестра овдовіла, і вони оплакують його, не 
відаючи що з ним сталося. Євтимій послав їм хрест і звістку, що 
вже давно є монахом та радить їм також вибрати життя на само-
ті. І справді, вони послухали його ради та вступили до монастиря.

А преподобний Євтимій перебував у печері на горі Афон три 
роки у повному мовчанні і там цілковито поборов останні спа-
лахи пристрастей, від яких жоден чоловік не є вільний. Через 
три роки, за Божим об’явленням, святий пішов до Солуня, і в 
околицях міста заснував 863 року монастир з церквою під покро-
вом святого апостола Андрія Первозванного. До нього горнулося 
багато монахів і тому названо його Євтимій Новий, бо подібно, 
як св. Євтимій Великий, він заселив пустелю Божими слугами. 
Поблизу він ще заснував жіночий монастир, ігуменею якого стала 
його сестра Марія, яка прийняла ім’я Євтимія.

Євтимій управляв своїм монастирем 14 років, а потім повер-
нувся на гору Афон. Але коли зі всіх сторін почали приходити до 
нього люди по благословення, тоді святий разом з монахом Геор-
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гієм перебрався на пустинний острів, де в безнастанному мов-
чанні прожив ще п’ять місяців і після короткої хвороби 15 жовт-
ня близько 884 року упокоївся в Бозі. Його мощі знайдено згодом 
в печері цілком нетлінними. Сьогодні вони покояться в Солуні.

ghhgfghhg

свЯтий мученик лукіЯн з антіохії

Святий Лукіян походив із Сирії, з міста Самосати. Його бать-
ки були заможними, але коли йому було 12 років вони померли. 
Змолоду Лукіян був побожний і пильний в науках. Він роздав 
усе своє майно вбогим і перебрався до міста Едеси, де під прово-
дом ісповідника Макарія вивчав Святе Письмо. Юнак провадив 
самітницьке та строге життя. На молитвах він проливав гарячі 
сльози за душами, які йдуть до погибелі та не пізнали нашого 
Господа Ісуса Христа. Також він багато постив, його харчем були 
сухий хліб та вода. Через те удостоївся стати священиком антіо-
хійської церкви. Він заклав при ній школу, в якій зібрав багато 
учнів, пояснював їм Святе Письмо і навчав чеснотливого життя. 
Тоді ще не було друкованих книг, а кожну книгу переписували 
від руки. Лукіян вмів швидко писати й переписуванням заробляв 
на прожиття собі, а одночасно дбав про бідних. Він виправив 
Старий та Новий Заповіт, який був зіпсутий єретичним вченням, 
і переклав з єврейської мови, яку дуже добре знав, на грецьку.

Цар Максиміан, який в той час правив, хотів у східних кра-
їнах викорінити й погубити святу віру. Мучитель був настільки 
сповнений демонською злобою і ненавистю до християн, що вби-
вав навіть малих дітей. Він хотів осквернити їх ідоложертовною 
їжею. Дітям силою запихали їжу до рота, але вони не хотіли їсти, 
хоч страви були солодкими та на вигляд привабливими. У Ніко-
мидії були два брати, яких, схопивши, Максиміан, зваблював 
до ідолопоклонства й до того, щоб скуштували нечисту страву. 
Хлопці противилися цьому і відкидали ту їжу кажучи: «Батьки 
нас навчили, що коли будемо їсти ідоложертовне, то тим 
прогнівимо Всемогутнього Бога та приготуємо собі кару 
на день суду». Після того  їх мучитель наказав нещадно бити 
різками. Вони жертвували ці терпіння Ісусу Христу за спасіння 
своїх мучителів. Господь не залишив їх, а давав їм силу перенести 
муки. Тоді один філософ, який був наближений до царя, учен-
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ням софіст1, сказав: «Було б ганьбою для тебе коли малі діти, 
які недавно були відлучені від пелюшок, перемогли римського 
царя своїм терпінням! Дай їх мені, царю, і я навчу їх шанувати 
великих богів». Цар послухав пораду і віддав йому двох братів. 
Він зробив мазь з міцної гірчиці та, збривши їхнє волосся, на-
мастив нею їхні голови й посадив до гарячої лазні. Від того їхні 
голови розпалилися і в тих муках спочатку помер молодший брат. 
А старший, бачачи це, припав до нього і, цілуючи його святе 
тіло, казав: «З Божою допомогою ти, брате, переміг лютого 
ката». Після того і він віддав свого духа в руки Небесного Отця.

Проте жорстокий мучитель найбільше переслідував христи-
янських пастирів і вчителів, бо думав, що коли повалить стовпів 
Церкви, тоді й сама Христова Церква впаде. Довідався він і про 
Лукіяна та наказав знайти його  і привести на муки. Святий 
по-людськи боявся, щоб під час мук не зрадити Христа, тому 
ховався від тих, які його шукали. Але один єретичний священик, 
якого звали Панкратій, через заздрість, як Юда, видав Лукіяна 
воїнам. Його було схоплено та приведено в Нікомидію на му-
чення. Коли проходили Кападокію, святий побачив там воїнів, 
які через страх відреклись Спасителя. Він докорив їм, кажучи: 
«О, яка ганьба та сором, що воїни, які готові за земного 
царя віддати своє життя в бою, злякались мук і зрадили 
небесного та вічного Христа Царя. Заради марної земської 
слави й честі віддали себе дияволу на погибель. Не захоті-
ли трішки потерпіти заради Господа Ісуса, який пролив 
свою кров за нас і приготував нам вічне життя в небі та 
вічну радість з усіма святими й ангелами. Посоромтеся! 
Малі діти та слабкі жінки мужньо терпіли муки за Ісуса 
Христа, а ви, боячись мук, стали як перелякані жінки і 
нерозумні малі діти. Що б з вами було, якби ви тепер по-
мерли?». Воїни, все це вислухавши, почали чинити покаяння та, 
сповідуючи серцем та устами пресвяте Ім’я Ісуса Христа, пішли 
на катування. Близько сорока воїнів було вбито за Христа.

Коли св. Лукіяна поставили перед судом в Нікомедії, на всі 
запитання, що стосувалися його, він коротко відповідав: «Я хри-
стиянин». Тоді мучитель запитав його, яка то є християнська 
віра. Святий Лукіян виголосив чудову проповідь, в якій показав 

1 Софістика — один із напрямів грецької філософії, послідовники якого 
заперечували об’єктивну істину і стверджували, що правда належить 
тим, хто переконливіше відстоює або нав’язує свою думку, навіть 
ціною обману. Врешті-решт їхнє мудрування вело до втрати розуму 
та совісті, що чітко бачимо і на цьому прикладі.
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усю красу  і правду Христової віри. Він розповів про страсті 
Христа Спасителя та про знамення, які проявилися під час Його 
смерті. Мученик мовив: «Закликаю вам у свідки саме небо, 
воно бачачи, що нечестиві роблять на землі, у білий день 
закрило своє світло. Пошукайте у ваших літописах і знай-
дете, що в часи Пилата, коли страждав Христос, день пе-
рервало затемнення сонця». Однак голос правди не зворушив 
серця катів. Лукіяна посадили до в’язниці, в якій він перетерпів 
багато мук. Його зв’язали так, що навіть не міг вільно рухатися, 
били гострим камінням, морили голодом та спрагою, а найгір-
ше було те, що йому повибивали кості з суглобів та, встеливши 
підлогу гострими черепицями, поклали його туди спиною. Так 
він лежав сорок днів. Коли настав празник Богоявлення, препо-
добний Лукіян і ті християни, що були з ним у в’язниці, бажали 
бути на Святій Літургії та причаститися Святих Божественних 
Тайн. Вони молились до Бога, щоб Він виконав те, що просять. 
Бог поклав на серце деяким вірним виконати їхнє бажання, і 
ті, підкупивши сторожу, прийшли до них в темницю, принісши 
з собою хліб й вино. Лукіян сказав своїм учням та всім вірним, 
які там були:  «Станьте навколо мене та будете живою 
церквою, бо церква жива приємніша Богу, аніж з каменю 
чи з дерева». А коли його обступили, сказав: «Звершимо Святу 
Літургію та причастимося Божественних Тайн». Кажуть 
його учні: «Де, отче, покладемо хліб на звершення Святих Тайн, 
коли стола тут немає?». Святий, лежачи спиною на черепицях, 
відповів: «Покладіть мені на грудях і буде живий престол 
живому Богу». І так у в’язниці на грудях преподобного зверши-
лася Божественна Літургія з усіма належними їй молитвами і всі 
були причасниками Святих та Божественних Тайн.

На наступний день цар послав слуг, щоб довідались, чи ще 
мученик живе. І коли вони входили до темниці, то почули, як 
святий тричі голосно промовив: «Я — християнин!», і після того 
віддав свого духа в руки Господа Ісуса Христа. Коли сповісти-
ли це Максиміанові, то він наказав викинути його тіло в море. 
Через тридцять днів святий з’явився своєму учневі на ім’я Гли-
керій та казав, щоб він пішов до моря та поховав його тіло. 
Коли Гликерій з іншими християнами підходили до моря, тоді 
побачили дельфінів, які несли на собі нетлінне мученикове тіло. 
Тварини підплили до берега та викинути тіло на сушу. Вірні з 
радістю взяли святі мощі і чесно їх поховали. По багатьох роках 
свята цариця Олена, мати Констянтина Великого, побудувала 
над гробом мученика величну церкву.
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свЯтий мученик сотник лонгін

Зі Святого Письма довідуємося: коли Ісус Христос помер між 
двома розбійниками на хресті,  «вояки прийшли і переламали 
голінки першому і другому, які були з Ним розп’яті, та коли 
підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок 
Йому не переламали, лиш один з вояків проколов Йому списом 
бік. І витекла відразу кров і вода» (Ів. 19, 32–34). «А сотник і ті, що 
стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, наля-
калися дуже, і мовили: “Це справді був Син Божий!”» (Мт. 27, 54).

Цим сотником був св. Лонгін. Коли Ісуса Христа поховали в 
гробі, Лонгін з воїнами був призначений від Пилата стерегти Його 
тіло, яке лежало у гробі. Він був свідком славного Христового 
воскресіння, і чув на власні вуха слова ангела сказані до жінок: 
«Не бійтеся! Я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп’ятого. Нема Його 
тут, Він воскрес, як сказав!». Тоді Лонгін цілковито повірив у 
Христа і став проповідником Христового воскресіння: звістив 
Пилатові та архиєреям усе, що було. Та архиєреї  із старшими 
вчинили раду, дали досить срібняків воїнам, щоб вони усім го-
ворили: «Учні його вкрали, коли ми спали». Однак Лонгін не взяв 
срібла, але навпаки, ще більше свідчив про Христове воскресін-
ня. Через те Пилат і юдейське зборище зненавиділи Лонгіна та 
весь свій гнів, який мали до Христа, обернули на нього, бо він 
свідчив, що Христос є істинним Богом. Юдеї шукали на нього 
провини і зручного часу, щоб його вбити, та не знаходили: бо 
Лонгін був чесним мужем і старшим від усіх інших воїнів, його 
знав також і кесар. Коли Лонгін дізнався про змову проти нього, 
то вирішив піти з Єрусалиму. Він залишив свою посаду, скинув 
із себе воїнський одяг і, взявши із собою двох своїх воїнів, які 
також увірували в Христа, пішов до Кападокії. Там став Христо-
вим проповідником і апостолом, та багатьох навернув до Бога.

Стало відомо всьому юдейському синедріону в Єрусалимі, що 
Лонгін по всій Кападокії звіщає про Христове воскресіння. Тоді 
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первосвященики сповнилися заздрістю та гнівом й пішли до Пи-
лата і один наперед другого звинувачували Лонгіна: «Він залишив 
військову службу! Баламутить народ в Кападокії та проповідує 
їм іншого царя!». Вони принесли Пилату багато дарів і випросили 
в нього, щоб послав на Лонгіна скаргу у Рим до кесаря Тиверія. 
Пилат, прийнявши дари і вислухавши їхнє прохання, послав на 
Лонгіна скаргу до кесаря. Разом із тим писанням жиди послали 
багато золота для кесаря, щоб наказав убити Лонгіна. Невдовзі 
від кесаря прийшло повеління, щоб Лонгін був покараний смер-
тю як ворог Римської імперії. І тоді Пилат послав воїнів в Капа-
докію, щоб відтяти голову св. Лонгіну і принести її до Єрусалима 
на достовірне свідчення жидам про його смерть. За проханням 
жидів Пилат наказав убити  і двох воїнів, які разом  із Лонгі-
ном покинули військову службу і з ним проповідували Христа.

Коли посланці досягли Кападокії, ретельно розпитували, де 
живе Лонгін, і довідалися, що перебуває в батьківському селі, 
тож поспішили туди. Йшли мирно, шукаючи Лонгіна ніби не 
для того, щоб вбити, а щоб надати якусь воїнську почесть; боя-
лися-бо, щоб часом не втік від них. Бог відкрив св. Лонгіну, що 
його чекає мученицька смерть. Тому він сам вийшов назустріч 
воїнам, і побачивши їх, люб’язно привітав. Вони ж, не знаючи 
його в лице, запитали: «Де є Лонгін, що колись був сотником?». 
Лонгін спитав: «Чому шукаєте його?». Відповіли воїни: «Хочемо 
вручити йому почесну відзнаку від кесаря за військову службу!». 
Лонгін мовив: «Прошу вас, мої панове, заверніть до мого 
дому і спочиньте трохи з дороги. І я розкажу вам про нього, 
бо знаю, де живе. Він сам до вас прийде». Вони ж завернули 
до нього, а Лонгін вчинив їм велике частування.

Увечері, коли воїни гостилися, то розповіли, чому їх послано. 
Але спершу просили його, щоб нікому не говорив тієї таємниці, 
щоб часом хтось не звістив Лонгіну і щоб він від них не втік. Тоді 
сказали: «Нас послано відтяти йому голову і двом його друзям, 
бо такий прийшов наказ від кесаря до Пилата».

Лонгін, почувши, що ще й його друзів шукають, послав по 
них, кличучи до себе. А сам не говорив воїнам, що він є той 
Лонгін. Коли воїни поснули, Лонгін став на молитву і всю ту ніч 
щиро молився Богу, готуючись до смерті. А як настав ранок, 
воїни хотіли йти в дорогу і просили його, щоб показав їм того, 
кого шукають. Тоді Лонгін говорить їм: «Почекайте трохи, мої 
панове, я послав по нього, і не гаючись, він прийде до вас. 
Вірте мені, що той, кого шукаєте, сам віддасться вам у 
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руки, тільки почекайте!». Дізнався Лонгін, що його друзі над-
ходять, вийшов їм назустріч, і, обійнявши їх, говорить: «Радійте, 
раби Христові, радійте разом зі мною, бо наближається 
час нашої зустрічі з Христом. Сьогодні постанемо перед 
Господом нашим, якого ми бачили розіп’ятого, поховано-
го і воскреслого з великою славою. Його тепер побачимо, 
який чекає на нас в Своєму Царстві!». Потім Лонгін розповів 
своїм друзям, що прийшли воїни від Пилата та юдеїв убити їх за 
свідчення про Христове воскресіння. Вони, почувши це, зраділи, 
що удостоїлися бути мучениками за Ісуса Христа, і що незабаром 
підуть до свого Господа, бо полюбили Його більше ніж своє жит-
тя. Тоді Лонгін з ними прийшов до воїнів і сказав: «Ось маєте 
Лонгіна, а це маєте двох його друзів; я є той Лонгін, якого 
шукаєте, а ці двоє є мої друзі, які разом зі мною бачили 
Христове воскресіння і увірували в Нього: робіть, як вам 
сказано від тих, які вас послали!».

Воїни, почувши це, спершу не могли повірити, що він дійсно 
є Лонгін, але коли пізнали, що то правда, нізащо не хотіли вби-
вати свого добродійника. Але Лонгін спонукав їх робити те, що 
мають робити: «Не можете мені нічого ліпшого дарувати за 
мою до вас любов, ніж те, коли подаруєте мені швидку 
зустріч з моїм Господом. Його я давно прагну бачити». Тоді 
одягнувся в поховальні білі ризи, і вказавши на гріб, який був 
близько, заповів своїм домашнім, щоб його тіло і тіла його друзів 
там поховали. Перед своєю смертю вони троє гаряче молилися, 
щоб їхня смерть стала насінням нових християн, а після цього 
нахилили під меч свої голови. Воїни усікли їх, взяли з собою го-
лову св. Лонгіна та відійшли. Тіла святих було поховано на тому 
місці, де вказав святий. Його голову воїни принесли до Єрусали-
му, щоб засвідчити Пилату і юдеям про його смерть. Коли Пилат 
побачив його голову, то за бажанням юдеїв наказав викинути 
її за місто на смітник.

Та Господь зберіг голову св. Лонгіна цілою і прославив свого 
раба серед людей таким чином.

Одна жінка із Кападокії осліпла на обидва ока і довго шука-
ла помочі від лікарів, але не знайшла. Тоді постановила піти до 
Єрусалиму і там на святих місцях поклонитися Ісусові Христо-
ві, шукаючи в Нього зцілення для своїх очей. Тож взяла свого 
єдиного сина і вирушила в дорогу. Так хлопець привів її аж до 
Єрусалиму. Прийшовши до святих місць,  її син захворів  і по 
кількох днях помер. Від цього вдовиця була в великій печалі, 
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бо не тільки втратила зір, але й свого єдиного сина, який був 
для неї розрадою. Коли вона гірко плакала, нарікаючи, явився 
їй у видінні св. Лонгін і втішив її, обіцяючи показати її сина у 
небесній славі, і дарувати зір її очам. Розповів їй усе про себе, 
як був при страстях, розп’ятті, і воскресінні Христовому, як у 
Кападокії проповідував Ісуса Христа і постраждав за Нього зі 
своїми друзями. Святий сказав їй іти в передмістя і знайти на 
смітнику присипану гноєм його голову. «Для тебе, — сказав, — 
бережеться голова моя на твоє зцілення». Жінка утішилася 
від печалі, встала й пішла за місто. Вона просила тих, що її вели: 
«Де побачите великий смітник, там мене залиште». Коли  її 
привели на смітник, вона почала руками розгрібати сміття, бо 
вірила словам святого, який говорив до неї у видінні. За Божим 
промислом знайшла те, що шукала. Як тільки-но доторкнулася 
голови святого своїми руками, одразу повернувся їй зір. Тоді 
вона почала прославляти Бога і величала його раба, св. Лонгіна.

Взявши голову, понесла з радістю у дім, у ньому обмила її 
та помазала дорогоцінним миром. І така велика була її радість 
з того, що знайшла духовний скарб, що аж забула про смерть 
свого сина. Наступної ночі св. Лонгін знову з’явився їй у світлі 
небесному, привів до неї сина, зодягненого в блискучу весільну 
одежу. Люб’язно і по-батьківському обнявши його, сказав вдові: 
«Глянь, через нього в болісті плакала ти, глянь, жінко, на 
свого сина, в якій тепер він славі і честі. Глянь та втішся, 
бо його Бог зачислив до своїх святих. Прошу тебе, візьми 
мою голову і тіло свого сина та поховай у спільному гробі, 
і більше не плач за ним, і нехай не журиться твоє серце, 
бо велика слава й радість, даровані йому від Бога».

Коли це почула жінка, то скоро встала, вклала голову муче-
ника в один гріб із тілом свого померлого сина, і повернулася 
додому, славлячи і хвалячи Бога. Коли ж хоронила в могилу гріб 
сина з головою святого, говорила в своєму серці: «Тепер я знаю, 
що тим, які люблять Бога, все співдіє на добро».

Церковне передання свідчить, що й сам Лонгін мав хворобу 
очей і погано бачив. Але був зцілений таким чином: коли один із 
воїнів проколов Ісусів бік, то краплини крові впали йому в очі і 
він зцілився від хвороби очей. Тому в багатьох краях у св. Лонгіна 
просять допомоги ті, які хворіють на очі.

ghhgfghhg
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ПреПоДоБні сПириДон та 
никоДим Печерські

Душа, сповнена благодаті, є проста, а не лукава та підступ-
на. Така душа є посудиною і житлом самого Бога. Таким був 
блаженний Спиридон, якого стосуються слова ап. Павла:  «Бог 
вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу 
Бог вибрав, щоб засоромити сильних» (1 Кор. 1, 27). Він походив 
з одного села й був зовсім простий, неосвічений. Проте Божа 
мудрість була в ньому, бо мав у своєму серці страх Божий, який 
є початком премудрості. Святий Спиридон прийшов до Печер-
ського монастиря, де розпочав провадити суворе монаше життя 
та з ревністю працювати над спасінням своєї душі. Йому нака-
зали вчитися читати, хоча він вже не був молодим. Вивчивши 
напам’ять весь Псалтир, кожного дня співав його. Ігумен Пимен, 
бачачи, що він чоловік покірний, працелюбний, старанний в 
молитві й пості, та в усьому непорочний, доручив йому пек-
ти просфори. Праця у пекарні була важкою, проте блаженний 
Спиридон не втрачав духа молитви. Коли рубав дрова або місив 
тісто, то безперестанно, за своїм звичаєм, молився цілий Псал-
тир, приносячи плід своїх уст як жертву постійної хвали Богу 
(Євр. 13, 15). Преподобний також жертвував працю як покуту 
за гріхи людства та навернення затверділих душ.

Одного разу Спиридон розпалив вогонь, щоб пекти просфори. 
Однак полум’я вирвалося з печі й дах пекарні загорівся. Тоді 
блаженний своєю мантією закрив отвір печі. Потім, зав’язавши 
рукав волосяниці, побіг з нею до колодязя, наповнив її водою та 
заходився кликати братію, щоб допомогли йому гасити вогонь. 
Сам же чимдуж біг до печі з водою в рукаві. Браття, прибігши, 
побачила дивну річ: мантія, якою блаженний закрив отвір печі, 
не згоріла, а вода, якою погасили пожежу, не витекла з волося-
ниці. І прославили голосно Бога за таке чудо.

У преподобного Спиридона був помічник, брат Никодим, з 
яким він мав у всьому досконалу єдність. Не було між ними сва-
рок, заздростей чи упередження, а навпаки, один перед одним 
завжди покорялись. Так вони 30 років богоугодно виконували 
свій обов’язок і в цій буденності знайшли своє небо вже тут на 
землі. Бо небо є там, де є єдність з Ісусом.

Свято померли вони і тепер утішаються спогляданням Божої 
слави в обличчі Ісуса Христа. Мощі святих Спиридона і Нико-
дима покояться в ближніх печерах.
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свЯтий Пророк осіЯ

Пророк Осія був сином Беера з Ісахарового племені. Він жив 
за часів юдейських царів Уззії, Йотама, Ахаза та Єзекії (приблиз-
но 784–744 рр. до Р. Х.), і за часів ізраїльського царя Єровоама, 
сина Йоаса. Книга пророцтв св. Осії входить до Старого Завіту 
і має 14 глав.

Все своє довге життя пророк Осія боровся проти відступ-
ництва Ізраїля від Господа Бога. Він засуджував головний гріх 
Самарії — культ тельців у Бетелі та Дані. Також пророкував про 
те, що ізраїльський народ буде взятий в полон, але також, що 
навернеться до Господа, кажучи: «І станеться того часу, — слово 
Господнє, — вона буде звати мене “Мій чоловіче!”, і не буде більше 
мене звати “Мій Ваале!” Я викину із уст у неї імена ваалів, їхні 
ймення не будуть згадуватись більше» (Ос. 2, 18–19). Книга Осії 
закінчується обітницею, що Господь помилує тих, які покаються 
і повернуться до Нього: «Я вилікую їхню зраду; Я полюбив їх 
доброхітно, бо гнів Мій від них відвернувся. Я буду для Ізра-
їля росою; він зацвіте, немов лілея, і, мов Ливан, пустить 
коріння» (Ос. 14, 5–6). Святий пророк Осія помер у глибокій 
старості і був похований у своїй землі.

ghhgfghhg

свЯтий мученик анДрій критський

Церква шанує двох святих Андріїв Критських: св. Андрія 
архиєпископа, якого згадуємо 4 (17) липня, і святого преподо-
бномученика Андрія, якого згадуємо сьогодні. Він жив у часи 
імператора Костянтина Копроніма (741–775), який переслідував 
вірних за те, що вони шанують ікони. Андрій походив з місцево-
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сті Кастр, що на острові Криті, і був монахом. Коли він почув про 
те, що в Царгороді цар через нову єретичну науку мучить бага-
тьох людей, то сам туди пішов, щоб захистити правдиве вчення.

Коли Андрій побачив, як в Царгороді іконоборці мучать вір-
них, то пішов до церкви св. Маманта, де якраз був цар. Про-
йшовши крізь натовп людей, які зібралися в церкві, він при-
ступив до царя і відважно почав йому докоряти: «Чому, царю, 
бувши християнином, Христові ікони топчеш і Його рабам 
чиниш багато зла?». Не встиг він це сказати, як цар наказав 
схопити його. Цареві слуги кинули його на землю і почали бити та 
копати ногами. Потім Костянтин, бажаючи показати себе мило-
сердним, звелів, щоб перестали бити святого. Він вийшов з цер-
кви і наказав привести до нього Андрія, щоб поговорити з ним. 
«Звідкіля у тебе така відвага, що прийшов безсоромно докоряти 
мені в обличчя — сказав цар, — чи від безумства, чи від якогось 
запаморочення, чи через те, щоб я дізнався про тебе?». Святий 
відповів: «Не від безумства чиню це і не від запаморочення, 
ані не з марної слави. Почувши, що ти зневажаєш святі 
ікони і переслідуєш правовірну Церкву, я прийшов здале-
ка, щоб переконати тебе у правді Божій, за яку готовий 
померти». Цар промовив:  «Це безумство марнотного вашого 
розуму, що дереву, фарбам і каменю віддаєте славу нетлінного 
Бога і не слухаєте того, що Бог наказав через Мойсея: “не твори-
тимеш ніякої подоби”. Звідкіля росте у вас таке безумство, що 
тій істині, яку самі бачите, противитися і самих себе віддаєте 
на загибель? Не заради істини та Христа, а через безсоромний 
твій спротив буду тебе мучити». Андрій відповів йому: «Хіба 
не заради Христа страждає той, який страждає за Його 
ікони? Чи безчестя, яке робиш іконам, не переходить на 
того, кого зображено на іконі? Чому ви тих, які нищать і 
скидають царські стовпи і образи, караєте жорстокою 
смертю? Ви ж порох, сьогодні є, а завтра помрете, однак 
бажаєте, щоб інші вас шанували у ваших статуях і об-
разах. Та дуже великий є гріх зневажати ікони Ісуса, бо 
зневага, вчинена Божим іконам, є зневагою самого Христа, 
Який на них зображений». Святий хотів пояснити цареві, які 
саме образи Бог заборонив робити, але не встиг. Костянтин не 
дав йому більше й слова сказати  і сам промовив:  «Коли царі 
за свої образи гніваються, то набагато більше є те, коли хто 
посміє зневажати їх в лице». І повелів святого жорстоко бити. 
Коли Андрій мужньо витерпів ці муки, цар, улещуючи, намов-
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ляв його прийняти єретичне вчення. Святий мученик звів очі 
до неба і сказав: «Не дай Боже, щоб я відкинув мого Христа 
в Його святій іконі. Ліпше тобі, царю, вирішувати вій-
ськові справи та народом управляти, ніж переслідувати 
Христа і Його рабів». Тоді цар наказав знову його жорстоко 
бити. Мученика так били, що його кров’ю обагрилася земля. Де-
які царські підлабузники кидали камінням в Андрія, його уста 
розбили камінням і потрощили йому ребра. Після цього святий 
був кинутий у темницю, де утверджував у правовірному вченні 
вірних, що приходили до нього. Він говорив їм: «Ми християни, 
почитаючи ікони, вшановуємо не фарби чи матерію, але 
Того, хто на них зображений, тобто Ісуса Христа, Його 
Пресвяту Матір чи святих. Отже центром поклоніння 
не є ікона сама в собі, але той, хто на ній зображений. 
Від моменту втілення Божого Слова, Ісус став для нас 
видимий, тому ми можемо зображати Його на іконах та 
почитати їх. Боже Слово каже: “Ніхто й ніколи Бога не 
бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, — той Його 
об’явив” (Ів. 1, 18). Без сумніву, часто, не маючи думок про 
терпіння Ісуса, нам вистачить тільки поглянути на ікону 
розп’ятого Господа і ми зразу згадуємо Його спасительні 
страждання. Також на святих іконах спочиває особлива 
Божа благодать. Прикладом того є старозавітній Єру-
салимський Храм з Кивотом Завіту, жертовником та 
іншими речами, посвяченими Богу. Також сам Ісус дав 
нам свій нерукотворний образ. Коли Вероніка подала Йому 
хустину, щоб обтерти лице, то Господь залишив на ній 
відбиток свого закривавленого обличчя. І на полотні, в 
яке було загорнене тіло нашого Спасителя, теж лишився 
образ Його тіла».

Через деякий час цар наказав вивести Андрія і бити його во-
ловими жилами, поновлюючи попередні рани. Коли били святого, 
то його тіло роздроблювалося і відпадало шматками. На кінець, 
мученика прив’язали за ноги і волочили по землі через ціле місто. 
Коли єретики з насмішками затягнули преподобного на торго-
ву площу, що звалася «Площа вола», то враз один з рибаків, що 
продавав рибу, вискочив із сокирою в руках і відтяв св. Андрію 
одну ногу. Святий мученик на тому ж місці, від завданої йому 
рани, віддав свою душу Тому, Хто його створив.

Тіло святого мученика викинули в прірву, куди кидали на по-
жирання псам і крукам тіла злочинців. Коли його тіло пролежало 
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там більше дванадцяти тижнів, то за Божим велінням, зібралися 
з різних країн одержимі від нечистих духів і винесли з прірви 
тіло св. Андрія. Вони поховали його на священному місці. За 
це були звільнені від нечистих демонів і оздоровлені. Також на 
гробі св. Андрія багато людей отримували зцілення від різних 
недуг. Преподобний мученик постраждав приблизно 767 року.

ghhgfghhg

свЯтий іван рильський1

Святий преподобний отець наш Іван, великий у постництві, 
був із меж славного міста Средського, із села, названого Скрина. 
Жив за часів христолюбного царя болгарського Петра, а грець-
кого Константина Діогена, батьків мав благочестивих роду бол-
гарського. Коли ж вони померли, все бідним роздав, від юно-
сті-бо возлюбив Бога, і прийняв чернечий образ. Із батьківщини 
своєї пішов, нічого іншого не носячи на тілі своїм, тільки один 
шкіряний одяг. І зійшов на гору одну високу й порожню, там 
у чеснотливому житті пробував, диким зіллям живлячись. Коли 
минув якийсь час, напали на нього вночі розбійники, підмовлені 
дияволом, і, вельми його бивши, прогнали звідтіля. Іван же із тієї 
гори пішов поселивсь у пустелі Рильській і, зайшовши у дупло 
дерева, в постах і молитвах, ненастанно молячи Бога, пробував 
там. Прожив же в тому місці шістнадцять років і мав харчем 
тільки зілля, і лиця людського не бачив, тільки звірів диких. Його 
велике терпіння уздрів Бог і повелів на тому місці вирости го-
роху, і ним блаженний численні літа живився. Згодом побачили 
його якісь пастухи, іншим людям про нього сказали, і почали до 
нього приходити, приносячи недужих своїх, і молитвами його 
святими здоров’я діставали. Пішла слава про преподобного по 
всій землі, і багато юнаків, захопившись добродійним життям 
святого, зволили жити з ним. У печері, яка там була близько, 
церкву учинили й монастиря влаштували, за начальника й пас-
тиря маючи преподобного Івана. Він-бо добре пас стадо своє, 
багатьох Господу привів, чудеса творив і до глибокої старості 
досяг,  і з миром кінець прийняв, переставившись до нестарі-
ючого блаженства і своїми учнями похований був. А за якийсь 

1  Його пам’ять вшановуємо 19 жовтня (1 листопада).
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час з’явився їм, повелівши принести мощі свої у Средське місто. 
Вони ж, відчинивши гроба, побачили тіло преподобного ціле, не 
піддане тлінню, що випускало добропашність, — і прославили 
Бога. Із честю перенесли його у Средець і поклали у церкві свя-
того євангелиста Луки. Згодом збудовано було чудову церкву в 
його ім’я, і в ній покладено було тіло преподобного, яке творило 
дивні і преславні зцілення.

Минуло немало часу; піднявся угорський король із численним 
військом на Грецьку землю, полонив її і досяг міста Средця, за-
брав ковчега із тілом преподобного, чув-бо про чудеса святого, 
і повелів нести чесно ковчега його до своєї країни й покласти 
у церкві в місті, що звалося Острогома. Архиєпископ же остро-
гомський, почувши, який великий є перед Богом преподобний 
Іван Рильський і як прославлений чудами в усіх країнах, не вірив 
тому. «Не пам’ятаю, — казав, — щоб його згадували в давніх пи-
саннях». І не захотів піти поклонитися святому. І раптово язик 
його німотою зв’язався. Він-бо, пізнавши причину німоти своєї, 
адже поганьбив преподобного, пішов швидко до ковчега його 
і, припавши, обцілував його, просячи прощення. Угодник же 
Божий св. Іван скоро почув архиєпископа і відразу випросив у 
Бога, щоб розв’язався язик його і знову було дано йому ясно гово-
рити. Він-бо, зцілення діставши, із плачем повідав усім про своє 
прогрішення перед святим. І інші численні й преславні чуда та 
зцілення удіяв святий в Угорській землі. Король, довідавшись про 
це і дивувавшись преславним чудесам святого, жахом великим 
був охоплений, тож прикрасив ковчега його сріблом та золотом і, 
обцілувавши мощі його, з великою честю знову в Средець послав. 
Отож 1097 року святий знову був покладений у своєму храмі.

Небагато часу проминуло, доброзволив Бог оновити болгар-
ську владу, що занепала через грецьке насилля,  і піднісся ріг 
Болгарського царства через христолюбного царя Івана Асана. 
Той на початку царювання свого оновив і утвердив упалі міста 
болгарські, ходив із воїнством, покоряючи краї й приймаючи 
міста. Дійшов і до Средця та, покоривши його, довідався про 
святого й преподобного Івана Рильського. А почувши про його 
славні чуда, поклонився святому ковчегу його, відтак, поцілував-
ши пречесні мощі його, переніс славно з патріархом Василієм у 
царське своє місто Тернов і там у збудованій йому церкві поклав, 
славлячи Бога в Тройці єдиного.
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свЯтий Євангелист лука

Святий апостол і євангелист Лука був родом з Антіохії Сирій-
ської (теперішня Сирія) і походив з грецької язичницької родини. 
З молоду навчався еллінської науки, мав художницькі здібності, 
знав грецьку та єгипетську мови і був чоловіком дуже вченим. 
Добре знав лікарську справу і посвятився тій професії. Про це 
згадує ап. Павло у посланні до Колосян: «Вітає вас Лука, любий 
лікар» (Кол. 4, 14).

Коли Лука, будучи дорослим, у синагозі ознайомився з вчен-
ням Мойсея, то вже тоді повірив в єдиного Бога і прийняв об-
різання. Коли Господь наш Ісус Христос, перебуваючи на землі 
між людьми, почав прилюдно проповідувати про Царство Боже, 
зустрів Його і Лука, який в той час прийшов у Єрусалим. Почув-
ши Євангеліє спасіння та науку премудрості із уст Спасителя, ці-
лим серцем повірив у Нього. А повіривши, здобув розум більший 
ніж у грецьких та єгипетських школах, в яких вчився не один 
рік. Він зрозумів, що правдивий сенс життя полягає в тому, щоб 
любити Бога понад усе і спасти свою душу. Лука збагнув, що без 
цієї основної науки спасіння, всі науки, які він так довго вчив, 
нічого не вартують. В останній рік свого перебування на землі 
Господь Ісус призначив й інших сімдесят учнів-апостолів, між 
якими обрав і Луку, про що і він сам згадує у своєму Євангелії 
(див. Лк. 10, 1). Після добровільної смерті свого Господа, Лука 
сильно плакав і тужив за ним. Господь утішив його і витер сльо-
зи з його очей. Саме йому і Клеопі з’явився Христос після свого 
воскресіння по дорозі до Емауса (див. Лк. 24, 13). Він разом з 
Клеопою також був свідком появи Ісуса апостолам при спільній 
зустрічі в Єрусалимі, коли Ісус несподівано став посеред них. 
Також він був очевидцем, як Ісус з’явився п’ятистам братам в 
Галилеї і свідком Його вознесіння на небо з Оливної гори. Лука 
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був в Єрусалимі і на день П’ятидесятниці, прийнявши хрещення 
Святим Духом.

По  п’ятнадцяти  роках  після  воскресіння  Господа  Ісуса, 
св. Лука, натхнений Святим Духом, порадившись з апостолами, 
вирішив написати окреме Євангеліє. Воно доповнило деякими 
правдами вже  існуючі Євангелії від  Івана, Матея  і Марка та 
утвердило християн у вірі.

З благословення Матері Божої, апостолів Петра, Івана і Якова 
(єпископа Єрусалиму), Лука розпочав по порядку писати свою 
радісну  звістку Євангелія. На самому початку написав так: 
«Тому, що багато хто брався скласти оповідання про речі, які 
сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку 
наочними свідками і слугами Слова, вирішив і я, вивідавши про 
все докладно від початків, тобі написати за порядком, високодо-
стойний Теофіле, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв» 
(Лк. 1, 1–4). Євангелист Лука був безпосереднім свідком головних 
подій з життя Ісуса, а багато відомостей, які не зазначені в інших 
Євангеліях, дізнався прямо від Матері Божої і ап. Івана. Він до-
кладно описав подію благовіщення, зустріч Пресвятої Богородиці 
з Єлизаветою, події, які стосуються народження Івана Хрести-
теля та Ісуса Христа, а також обрізання та стрітення Господнє. 
Лука оповів про 6 чудес і 18 притч, про які інші євангелисти не 
згадують (притчі про блудного сина, загублену вівцю, милосерд-
ного самарянина, митаря і фарисея та ін.), а також про подію з 
розкаяним розбійником.

Лука також написав Діяння святих апостолів. Ця книга є до-
повненням до його Євангелія і охоплює період перших 30 років 
життя ранньої Церкви після вознесіння Ісуса Христа. Книгу про 
життя і діяння святих апостолів Лука написав і для того, щоб 
заперечити обмови противників, а особливо, щоб вказати на 
життя і науку ап. Павла, якого жиди і християни, які схилялися 
до юдейського законництва, постійно звинувачували у тому, що 
він відпав від закону. Лука був учнем святих Петра і Павла, і в 
книзі Діянь ясно показав що наука цих двох апостолів є однако-
вою та у своїй суті нічим не відрізняється одна від одної. Лука 
був вірним товаришем, супутником і співпрацівником ап. Павла, 
який у Другому посланні до Коринтян про Луку згадує так: «Ми 
з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять і 
який, крім того, був вибраний Церквами, як наш супутник, у цій 
добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа й 
на відраду нашу» (2 Кор. 8, 18–19). Так вони поділяли всі труди і 
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переслідування, голод і холод — усе разом. У Другому посланні 
до Тимотея ап. Павло незадовго до своєї смерті каже: «Один Лука 
є зі мною» (2 Тим. 4, 11).

Діяння Апостолів написані близько 63 року, під час закінчення 
дворічного ув’язнення св. Павла у Римі. Євангеліє і Діяння були 
написані грецькою мовою та присвячені одному знаменитому 
християнинові на ім’я Теофіл, згідно з переданням — тодішньому 
начальнику Ахаї (провінції в Греції).

Після смерті ап. Павла, як свідчить св. Епіфаній1, св. Лука 
проповідував Євангеліє в Італії, Далматії (теперішня Хорватія) 
і Македонії (Греція). Опісля пройшовши всю Лівію, дістався до 
Єгипту і просвітив світлом Євангелія верхню Тиваїду. Повернув-
шись до Греції, у Тивії Віотійській влаштував церкви, настановив 
священників і дияконів, лікував недужих тілом і душею і, багато 
перетерпівши, спочив у Господі, маючи понад 80 років. При його 
гробі оздоровлялися ті, хто з вірою приходили по допомогу. За 
правління Констанція, сина Константина Великого, його мощі 
було перенесено до Царгорода. Під час їхнього перенесення від-
бувалося багато чудес.

Передання свідчить, що св. Лука першим намалював образ 
Пресвятої Богородиці з дитятком Ісусом, а коли приніс образ до 
Діви Марії, питаючи, чи угодне їй це буде, отримав Її благосло-
вення зі словами: «Благодать народженого із мене і моя буде із 
тими іконами». Також св. Лука написав й інші ікони, між яким 
і образ верховних апостолів Петра і Павла. Саме від нього по 
цілому світу почалось це добре і похвальне діло — іконописання.

ghhgfghhg

свЯтий герарД2

Святий Герард Маєлла народився 6 квітня 1726 року в мі-
стечку Муро Лучано на півдні Італії в побожній сім’ї  і мав ще 
трьох старших сестер. Мати вже з малку вчила його молитися та 
розповідала про Ісуса Христа і Діву Марію. Вже з 5 років Герард 
багато молився, з чого дивувалися рідні і сусіди. Завдяки цьому 
він здобув авторитет серед своїх товаришів на вулиці і у школі 

1  Його пам’ять вшановуємо 12 (25) травня.
2  Його пам’ять вшановуємо 16 (29) жовтня.
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та водив їх до церкви зі словами: «Ходімо, Божі приятелі, ходімо 
та відвідаймо Ісуса у храмі!». Юрба дітей щасливо та захоплено 
прямувала за ним, хоч до тих пір вони були невгамовними.

Батько Герарда несподівано помер, і 12-річний хлопець, який 
мріяв стати монахом, був змушений покинути школу і пішов 
працювати кравцем. Коли Герарду було 23 роки, в  їхнє місто 
приїхали отці редемптористи1, які в той час провадили місії. Він 
вирішив вступити до їхнього чину. Часто цілі ночі він проводив у 
церкві перед Найсвятішими Тайнами. Час, коли молився і співав, 
проминав дуже швидко. Єдиною причиною його нічних молитов 
була любов до розп’ятого Ісуса. Окрім цього Герард ще з раннього 
дитинства горів також і любов’ю до Пресвятої Богородиці. Перед 
образом Непорочної Діви, переживаючи невимовне захоплення, 
він не один раз підносився з землі до образу. Очевидці не вірили 
власним очам.

«Бог покликав нас стати монахами, щоб ми навчились слуха-
ти», — казав Герард. Святість полягає не в чудах, а в шуканні 
і виконанні Божої волі. Це і є правдива святість. Так і Герард у 
всьому виконував Божу волю, а найперше її бачив у настановах 
настоятеля та монаших правилах. З послуху він виконував навіть 
ті доручення, які були понад його силу.

Після трьох років перебування в монастирі Герард склав обі-
ти чистоти, убогості і послуху. Після того, розпочалися перші і 
одночасно останні три роки його прилюдної діяльності. Герард 
допомагав отцям-місіонерам у їхніх місіях. Він навертав багато 
людей і навіть найбільших грішників. Святий відкривав людям 
їхні думки, викривав у гріхах та направляв їх на сповідь до от-
ців. Бажання навертати грішників ніколи його не полишало. Він 
невтомно ловив душі. Його слова глибоко торкалися сердець, які 
після того навертались і змінювались. Ніде не вчившись, Герард 
говорив з такою глибиною про Божі таїнства, що ані великі 
професори теології так не говорили. Цього він навчився у школі 
молитви.  «І сто місіонерів не навернули б стільки грішників, 
скільки цей особливий місіонер», — говорили про нього отці. Він 
навернув цілий жіночий монастир монахинь, які відійшли від 
Бога, та примирив ціле село, яке було поділене на два ворожі 
табори, привівши людей до покаяння. Диявол гнівався через 
спасіння душ і часто нападав на Герарда, страшив його і бив. 

1  Отці редемптористи — чин Найсвятішого Ізбавителя (ЧНІ), заснований 
св. Альфонсом Лігуорі 1732 року.
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Герард відганяв демонів хресним знаменням зі словами: «Ви 
лише гавкаєте, але не можете мені зашкодити, бо я маю 
Ісуса і матір Марію».

Чутка про святого розійшлася по всіх тих краях. Люди бажали 
його бачити і горнулися до нього, а багаті та знатні запрошували 
св. Герарда до себе і мали за честь, коли він до них приходив. 
Люди за ним ходили юрбою. Багато хто намагався відтяти клап-
тик його одежі. Однак Герард не надавав тому ніякого значення, 
а натомість, вважав, що за свої гріхи він заслуговує тільки на 
погорду і зневагу. Його слова та приклад так надихали інших, 
що багато з них вирішили покинути світ  і посвятити себе на 
службу Богові.

Герард кожного дня впродовж двох років молився за ласку 
наслідувати свого Спасителя в приниженні і зневазі. Господь дав 
йому цю ласку. Одна особа зробила на святого наклеп, що він 
ніби-то учинив гріх нечистоти. Святий Альфонс Лігуорі, головний 
настоятель чину, викликав Герарда до себе, пояснив йому всю 
справу і зажадав пояснень. Вражений Герард зібрався з силами, 
щоб приховати біль, який пройняв усе його єство, і без жодно-
го слова оправдання мовчки схилив голову до землі. Святий 
Альфонс, просвічений Божим Духом, не вигнав його з чину, але 
все ж, насторожений його мовчанкою, відсторонив Герарда від 
Євхаристії і заборонив зустрічатися з людьми. Герард безмовно 
вийшов з келії. Вперше у своєму житті він захворів так, що аж 
зліг. Брати переконували Герарда, щоб він оправдався. Та він 
відповів: «Ні, я радше помру під тиском Божої волі, якщо 
так повинно бути».

За деякий час, мучена докорами сумління, наклепниця зізна-
лася у своїй брехні і забрала свої слова назад. Святий Альфонс 
радів. Все стало на свої місця. «Але ж чому ви не сказали мені 
нічого, мій сину, щоб відстояти свою невинність?», — запитав 
св. Альфонс. Герард відповів: «Отче, як я міг це зробити, коли 
монаший закон не дозволяє оборонятись від оскаржень настоя-
телів?». «Добре, мій сину, дуже добре! Нехай благословить тебе 
Господь!», — промовив св. Альфонс і швидко відіслав його, щоб 
приховати сльози подиву та радості, які не вже міг більше стри-
мати. Ще рік часу після цього випадку Герард трудився з отцями 
на місіях.

Усе своє життя він безмірно терпів тілесно та душевно  і з 
причини туберкульозу в 29-літньому віці передав свою душу в 
Божі руки. Сталося це 16 жовтня 1755 року.
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свЯтий мученик уар та інші

В час правління римського 
імператора Максиміана слу-
жив у війську в Єгипті хоро-
брий воїн Уар, який був хри-
стиянин. Він таїв свою віру 
перед поганами, бо боявся, 
що не зможе витерпіти мук і 
зрадить Христа.

У той час імператор Мак-
симіан почав жорстоко пере-
слідувати християн і розіслав 
послання по всій своїй імпе-
рії, щоб християн, які не за-
хочуть принести жертви бо-

гам, убивали. Дійшло те послання у єгипетські краї. Уар, будучи 
таємним християнином, обходив уночі темниці, в яких тримали 
вірних за віру в  Ісуса Христа. Він підплачував сторожу, щоб 
його пускали в темницю. В темниці доглядав за скатованими 
християнами: обмивав їхню кров, обв’язував рани, подавав їжу 
і просив їх, щоб випросили йому в Господа милість.

Якось було схоплено сімох отців, що ховалися у пустелі.  Їх 
привели до єгипетського правителя, який їх допитував. Та по-
бачивши, що вони непохитні у вірі, завдав їм численних мук, 
а після того кинув їх в темницю. Коли про це довідався Уар, 
то прийшов до них уночі в в’язницю. Звільнив їх від кайданів, 
подав їм їжу і говорив до них: «Блаженні ви, раби Господні, 
бо страждаєте за Нього аж до крові. Вам плетуться на 
небесах вінці перемоги. Ну, а я боягуз і боюся виявити мою 
віру в Ісуса. Не знаю, чи зможу витерпіти такі страж-
дання, які ви терпите». А після цих слів Уар впав їм в ноги 
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та зі сльозами на очах просив в них: «Моліться за мене, аби 
я не зрадив Господа і не став відступником!». Тоді один з 
тих отців спокійно сказав до нього: «Сину, чому ти не дові-
ряєш Ісусові? Чи думаєш, що ми, які тут є, своєю силою 
терпимо ці страшні муки? Скажу тобі правду. Ми, отці, 
не є якимось особливими людьми. Ми такі самі, як і ти, — 
грішні люди. Але Той, хто за нас помер і воскрес, дає нам 
силу та відвагу до боротьби. Головне, щоб в тій боротьбі 
не залишатися самому, без Ісуса. Самому страшно, а з 
Ним — ні. Не дивися на свою слабкість, але тільки попро-
си в Нього допомоги. Він Сам за нас гірко страждав, тож 
допоможе тому, хто страждає за Нього». А  інший отець 
додав: «Так, не бійся! Ніхто, який боїться, не є доскона-
лий, ніхто не пожне, коли не сіяв, ніхто не увінчається, 
коли не постраждає. Згадай слова, що є в Євангелії: “Хто 
ж Мене відцурається перед людьми, того і Я відцураюся 
перед Моїм Отцем Небесним”. Коли боїшся тимчасової 
муки, не уникнеш вічної; коли боїшся визнати Христа на 
землі, не будеш бачити його на Небесах. Ходи, брате, ходи 
з нами, шляхом мучеництва до Владики, який дивиться 
на страждання наші». Коли це сказали Христові мученики, 
Уар запалився мужністю і любов’ю до Господа. В ту ніч він вже 
не покинув в’язниці, але залишився в ній  і дякував Богу, що 
скріпив його віру.

Коли настав ранок, прийшли в темницю від князя слуги взяти 
мучеників на суд. Та коли увійшли, знайшли Уара, який сидів 
із в’язнями. З великим здивуванням сказали: «Що ти тут ро-
биш, Уаре? Ти що, геть втратив розум? З ким ти говориш? Як 
про це довідається правитель, то ти не тільки втратиш свою 
військову посаду, але і своє життя!». Відповів Уар: «А хто з 
вас має донести на мене правителю, ви бо мої друзі? Та й 
коли видасте мене, я готовий померти за Христа разом 
з ними». Його товариші замовкли і не знали, що говорити. Тоді 
сказали: «Нас послано привести цих християн на суд. А щодо 
тебе, то ми нічого не будемо говорити правителеві. Може ти 
ще одумаєшся, і забудеш про того Христа». Тоді взяли тільки 
шістьох мучеників, бо сьомий вже помер від ран, і нічого більше 
не сказавши, покинули темницю. Уара ж залишили.

Воїни привели тих отців зв’язаними до судді, який гордовито 
сидів на судилищі і змушував їх, щоб принесли ідолам жертву. 
Та коли вони не слухалися,  їх без милосердя били. Коли рани 
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додавалися до ран, вони терпіли, нічого більше не кажучи, тіль-
ки це: «Ми є християни!». По тому зирнув правитель і питає: 
«Хіба не було їх семеро? Бачу шістьох, де сьомий?». Коли це мо-
вив князь, св. Уар, який туди надійшов, наповнився ревністю і 
голосно сказав: «Це я сьомий, він вже скінчив своє життя 
і відійшов до Ісуса Христа. А мене залишив спадкоємцем 
своїх страждань». Правитель, почувши це, запитав наближе-
них: «Хто це такий?». Відповіли: «Воїн Уар, начальник військового 
підрозділу». Здивувався князь і каже до Уара: «Хто намовив тебе 
вдатися до явної пагуби, погубити воїнську честь й позбутися 
призначеної тобі плати та й душу свою вкинути в таке ве-
лике зло?». Блаженний Уар відповів: «Я вибрав Хліб, який з 
неба зійшов, і Чашу Найдорожчої Крові Господа мого над 
усі твої почесті й платню. Для мене життя Христос. 
А вашу честь, славу і сан мій я вважаю за сміття». Тоді 
князь грізно зирнув оком на інших шістьох мучеників і сказав: 
«Чи не ваша то робота, що ви звабили такого царського воїна? 
Через ваше чарування він втратив розум. Клянуся моїми бога-
ми, що спершу вас погублю, аніж його, і помщуся за все безчестя 
богам нашим, бо ви недостойні бути серед живих». Відповіли 
святі: «Ми не звабили його, а врозумили; Бог же подав йому 
мужність і силу, щоб він визнав перед людьми Його Сина 
Ісуса Христа. Ти хочеш нас вбити, але знай, що ми чека-
ємо на цю смерть, бо вона нас з’єднає з Ісусом Христом». 
А правитель мовив: «Коли я буду роздроблювати ваші тіла, то 
ви самі проситимете в мене милості, щоб поклонитися нашим 
богам!». Святі відповіли: «Боги, що неба й землі не сотворили, 
погинуть» (Єр. 10, 11). А св. Уар почав ще більше гнівати пра-
вителя: «Чому втомлюєш святих своїми некорисними та 
безумними словами? “Глупоту говорить безумний”, — пише 
пророк Ісая (Іс. 32, 6). Ось лежать перед тобою простерті 
їхні тіла, чини, що хочеш».

Розгнівався правитель і наказав Уара підвісити на дереві, щоб 
його мучили. А до святих говорить: «Побачимо, хто кого перемо-
же: чи ви нас, які приймаєте муки, чи ми вас, які вас мучимо». 
Коли Уара мали мучити він звернувся до отців: «Помоліться за 
мене, щоб я міг витримати ці муки і ними прославив Ісуса 
Христа!». Святі, підвівши очі до неба, щиро за нього молилися, 
а кати почали бити палицями Уара по всьому тілу. Коли святого 
били, правитель підло говорив: «Скажи тепер, Уаре, яку маєш 
користь від твого Христа?». Уар відповів: «Більшу, аніж ти 
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від твоїх бісів!». По тому залізними кігтями дерли його ребра, 
здерли з хребта шкіру і лезами різали його тіло. Святі мученики, 
бачачи його мучення, розплакалися. А мучитель, побачивши, 
що вони плачуть, закричав: «Я вас переміг. Кінець кінцем, зро-
зумійте, що Христос навіть не може визволити вас з моїх рук. 
Поклоніться нашим великим богам, щоб з вами не сталося те 
саме, що й з Уаром». Святі відповіли: «Звіре, а не людино, ми 
не є переможені, але перемагаємо в Ісусі, що нас скріпляє. 
Ми заплакали не тому, що боїмося мук, але з любові до 
нашого брата, якого вбиваєш не по-людськи. Радіємо ж 
духом, бо бачимо готовий вінець перемоги для нього». Пра-
витель наказав їх вкинути до темниці. Уар, висячи на дереві, 
побачив, як тягнуть святих до темниці, закричав: «Дякую вам, 
що стали мені причиною життя вічного!».

Уар був мучений десь п’ять годин і віддав у тих муках свою 
душу до рук Божих. Правитель наказав виволокти його тіло за 
місто і кинути на з’їдання диким звірам.

Була ж там одна вдова, на ім’я Клеопатра, родом із Палести-
ни. Вона бачила, як св. Уара мучили і вбили. А коли його тіло 
викинули поза містом, вона, вставши вночі, взяла з собою своїх 
рабів і, забравши тіло св. Уара, принесла до свого дому, де його 
й поховала.

Наступного ранку князь знову вивів із темниці інших шість 
мучеників, багато мучив їх, а потім посік мечем і викинув тіла 
поза місто. Їхні тіла, так само вночі, забрали інші християни і 
гідно поховали.

Коли минули роки гоніння, Клеопатра повернулася на свою 
батьківщину і взяла із собою мощі св. Уара. Вона поклала його 
мощі в оздобленому гробі та постійно туди приходила молитися. 
Коли інші християни з міста дізналися, що Клеопатра ходить мо-
литися на могилу святого мученика, почали ходити разом з нею. 
А Бог за молитвами св. Уара подавав людям численні зцілення. 
Всім довколишнім християнам стало відомо про св. Уара і всі з 
вірою приходили до його гробу.

Згодом Клеопатра над мощами святого мученика побудувала 
церкву, яку посвятив єпископ при великому зібранні народу. Під 
час того посвячення Клеопатра молилася до св. Уара, щоб він 
випросив Божої опіки для її сина Івана. Бо хотіла Івана послати 
на царський двір, щоб там, ставши воїном, він здобув високе 
становище. Однак у той же день, ввечері, Іван несподівано за-
хворів; його кинуло в гарячку і за декілька годин він помер. Тоді 
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Клеопатра із сльозами на очах побігла до мощей св. Уара, які 
були у церкві. Впавши на коліна, вона дорікала святому за те, що 
сталося з її сином: «Я просила тебе, щоб ти випросив в Бога для 
Івана благословення. Віддала тобі його в опіку, щоб охороняв його 
на всіх дорогах, а ти за всі мої добродійства для тебе відплатив 
мені смертю мого сина!». Клеопатра, втомлена болем за своїм 
сином, заснула біля мощей св. Уара. Тоді св. Уар об’явився їй у 
видінні разом з її сином Іваном. Були вони одягненні в білі одежі, 
біліші від снігу. Були перепоясані золотими поясами і мали вінці 
на своїх головах. Побачивши їх, блаженна Клеопатра кинулася 
вклонитися їм. Святий Уар підвів її, кажучи: «О жінко, чому 
до мене голосиш, чи думаєш, що я забув твої добродійнос-
ті, що ти учинила мені? Чи я не молюся за тебе до Бога? 
Спершу я молив Бога за твоїх рідних, з якими ти поклала 
мене до гробниці, щоб їм були відпущені гріхи, а тоді твого 
сина Небесному Отцю взяв у воїнство. Чи ж не ти сама 
просила мене, щоб я випросив тобі в Бога, що йому догідне 
і корисне? Я просив нашого милосердного Бога, і Він взяв 
твого сина до свого небесного війська. Ось, як бачиш, син 
твій є одним із тих, що стоять біля Його престолу. Якщо 
хочеш, візьми його й пошли на службу земному цареві».

Тоді Іван сказав до св. Уара: «Ні, Уаре, не слухай моєї матері, 
та не повертай мене знову на землю, повну гріха та беззакон-
ня!». А до матері каже: «Чого так голосиш, мамо? Я маю набагато 
краще становище в воїнстві Христовому, ніж би міг мати в най-
могутнішого царя на землі. Мамо, не проси, щоб мене віддалили 
від мого Господа Ісуса Христа!».

Клеопатра, побачивши свого сина в Божій славі, сказала до 
нього: «Візьміть і мене з собою, нехай і я буду з вами». Святий Уар 
відповів: «Як прийде твій час, ми прийдемо по тебе, а тепер 
йди з миром». І коли це сказав, вони стали невидимі для її очей.

Клеопатра прокинулась і серце її сповнилось невимовної ра-
дості та веселощів. І оповіла вона про це видіння священикам і 
з ними поховала свого сина при гробі св. Уара. І вже не плакала, 
а раділа в Бозі. Потому роздала свої маєтки бідним, відреклася 
від світу і жила при церкві св. Уара, служачи Богу в пості та 
молитвах вдень і вночі. По семи роках такого життя блаженна 
Клеопатра померла святою смертю. Її тіло було покладено у цер-
кві св. Уара, поблизу її сина Івана.
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свЯтий мученик артемій

Святий  Артемій,  родом 
єгиптянин, був полководцем 
за правління імператорів Кон-
стантина Великого (306–337) 
та  його  сина  Констанція  ІІ 
(337–353 рр. — східної части-
ни, 353–361 рр. — цілої імпе-
рії). Константин Великий, во-
юючи проти Максентія, разом 
з усім своїм військом, побачив 
на небі знак святого хреста. 
Тоді багато воїнів повірило у 
Христа, між ними був також 
і Артемій. Після своєї перемо-
ги Константин уділив свободу 
християнам відомим на весь 
світ Медіоланським едиктом. 
Це сталось у 313 році. Після 
його смерті залишились троє синів — Константин, Констанцій і 
Конста. Царство було розділено на три частини і кожний з синів 
правив у своїй. Але сталось так, що найстарший Константин по-
мер у бою, а наймолодшого Консту убив разом з воїнами Магнен-
тій, вождь його війська. Таким чином, середній брат Констанцій, 
який залишився, став володарем Сходу й Заходу. Цар довідався, 
від одного старого єпископа, що в Ахаї поховані мощі святих апо-
столів Андрія та Луки. Тому, прикликавши св. Артемія до себе, 
наказав перенести їх у Царгород. За це імператор призначив 
Артемія воєводою Єгипту. Там святий зробив дуже багато для 
поширення слави Христового імені і зруйнував багатьох ідолів.
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Констанцій, побачивши, що вже постарівся і не має наслід-
ника, вибрав собі за помічника свого двоюрідного брата Галлія, 
який став співправителем у 25 років. Його брат, Юліан Відступ-
ник, заздрив Галлію і через те відпав від Христа та повернувся 
до поганства. Боячись покарання Юліан назовні видавав себе 
християнином, але таємно займався чаклунством та приносив 
жертви бісам, щоб за  їхньою допомогою стати царем. Галлій 
забажав правити всією імперією, загордів і перестав підпоряд-
ковуватись Констанцієві. Тому імператор послав своїх слуг, щоб 
відібрали у нього царство. Але ті, знайшовши Галлія, його вби-
ли. Констанцій сумував через Галлієву смерть і, прикликавши 
його брата Юліана до себе, довірив йому західні краї. Невдовзі 
Констанцій помер, а Юліан взяв владу у свої руки. Тоді він уже 
відкрито поклонявся поганським ідолам, утискав та переслідував 
Христову Церкву. Віддав наказ, щоб по всій імперії ті храми, які 
християни в часи Константина Великого відібрали від поган, 
знову були перетворені в ідольські божниці.

У місті Севастії, колишній Самарії, лежали мощі святих про-
років Єлисея і Івана Хрестителя (крім його голови й правої руки). 
Той беззаконник  їх змішав з кістками тварин та негідників, 
а потім спалив та попіл розвіяв у повітрі. Він також наказав 
знищити вирізьблену статую Христа у місті Паніаді, поставлену 
кровоточивою жінкою з Євангелії.

Одного разу, коли Юліан йшов на війну з Персами, прибув 
до Антіохії, де також почав мучити та вбивати вірних. Він на-
казав привести на суд двох священників — Євгенія і Макарія1. 
Довго з ними дискутував, але не міг перемогти їх, бо були вони 
наповнені Божою Мудрістю. Тоді засоромлений цар звелів без-
пощадно бити Христових рабів. Був при тому і Артемій. Коли 
він бачив терпіння святих і чув богохульства на Господа Ісуса 
Христа, які промовляв безбожний кат, то, наповнений ревністю, 
сказав до нього: «Через що, царю, ти так нелюдськи мучиш 
невинних мужів, посвячених Богу, й змушуєш їх відпасти 
від правдивої віри? Бог допустив, щоб ти став царем через 
гріхи християн. Так, як колись сатана випросив пробу на 
Йова, так і тепер послав тебе на нас, щоб так очистилась 
Христова пшениця від куколю. Але знай, що ти також 
людина, а наш Господь Ісус Христос є непереможний і Його 
сила нездоланна. Своєю смертю на хресті Він переміг де-

1  Їхню пам’ять вшановуємо 19 лютого (4 березня).
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монські сили з їхніми ділами!». Юліан, почувши це, запалав 
ярістю і скрикнув: «Хто і звідки є цей нечестивий, що підняв свій 
голос на царя і ображає мене в лице? Чи це не є Артемій, який 
влаштував смерть моєму брату Галлію? Маю подякувати бо-
гам, що без докладання зусиль, мені віддали до рук мого ворога. 
Завтра винесу над ним вирок і помщуся за пролиту царську 
кров». Тоді погани схопили святого, скинули з нього ознаки сану 
і віддали мучителям. Ті, зв’язавши Артемія, били його воловими 
жилами так немилосердно, що тіло старця відпадало кусками. 
Змінювалось біля нього чотири групи катів по двоє. Але мученик 
навіть не застогнав, ні зойку не було чути з його уст, так що сам 
імператор дивувався. Після того всіх трьох кинули у в’язницю. 
Тоді святий так роздумував:  «Хіба я, недостойний, більше 
витерпів від мого Владики? Він був поранений по всьому 
тілі, від ніг до голови не було на Ньому здорового місця. Він, 
Агнець Божий, ніколи не вчинив зла, але заради мого гріха, 
з любові до мене був прибитий до хреста. О, які великі 
страждання мого Господа! А наскільки я є далеко від Його 
терпіння і лагідності! Радію, просвічений стражданнями 
Божого Сина, бо вони полегшують мені мої болі. Дякую 
Тобі, Ісусе, що удостоїв Ти мене страждати ради Тебе, і 
молюся, допоможи, щоб я не став невірним, але витримав 
до кінця. На Тебе бо покладаюсь, Чоловіколюбче!». У темниці 
святі продовж усієї ночі прославляли Господа.

Зранку злочинець Юліан розділив святих: Артемія лишив на 
місці, а Євгенія з Макарієм послав на заслання до одного оазису в 
Аравії. Тоді почав говорити до Артемія, ніби жаліючи його: «Шко-
дую твоє здоров’я та старість, Артеміє, тому прошу принеси 
жертви богам. Якщо це вчиниш, відпущу тобі вину крові мого 
брата і поставлю тебе великим служителем богам та головним 
жерцем. Назву тебе моїм отцем й будеш після мене другим у 
моїм царстві». Потім нечестивий Юліан ображав Константина 
Великого, як нерозумного невігласа, котрий замінив стародавні 
і добрі римські закони на нове християнське вчення. Назвав 
Константина вбивцею свого сина Криспа та Фаусти, його дру-
жини. А ще багатьма іншими словами він зневажав імператора 
і його рід. Це все почувши, св. Артемій трохи помовчав і почав 
говорити: «Знай, царю, що я невинен у смерті твого брата. Мене 
не було на нараді, що стосувалась Галлія, ані не був між тими, 
які його убили, бо дотепер я пробував у Єгипті. На твій наказ 
зректися мого Спасителя і Господа відповім тобі словами 
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трьох юнаків: “Нехай буде тобі відомо, царю, що твоїм 
богам ми не служимо, а золотому ідолові твого Аполлона не 
кланятимемося”. А що стосується блаженного Константина 
Великого, то обмовляєш його несправедливо. Він убив свого сина 
через незнання, бо повірив неправді. Його друга жінка, Фауста, 
закохалась до Криспа і тягла його до гріха. Але він не хотів ско-
їти таке беззаконня, ані викрити її перед батьком. Фауста 
нагнівалась та очорнила юнака, ніби він вчинив їй насилля. Тоді 
імператор покарав його, проте Господь незадовго виявив обман 
пристрасної жінки і вона була справедливо засуджена». Арте-
мій ще засвідчив перед Юліаном про хрест, який побачив він і 
все військо, як хрест сяяв сильніше сонця і під ним був напис 
римською мовою: «З цим знаменом переможеш!». Після тих слів 
св. Артемія багато бісів, які жили в ідолах, Божою силою були 
змушені свідчити, що Ісус Христос є істинний Бог.

Цар не міг знести правдиві слова, тому наказав мученику 
проколоти ребра розпаленим залізом, а хребет шарпати гостри-
ми тризубцями. Потім Артемія кинули у в’язницю, де він був 
морений голодом й спрагою 15 днів. Але сам Господь зі своїми 
ангелами відвідав його та підбадьорив, кажучи: «Я є з тобою, будь 
мужній і не бійся. Звільню тебе від усяких мук. Я тобі приготував 
вінець слави на небесах. Як ти Мене визнав перед людьми, так і 
Я визнаю тебе перед моїм Отцем. Ще трохи і будемо назавжди 
разом у Моїм Царстві».

У той час нечестивий Юліан пішов в околицю Антіохії, наз-
вану Дафне, щоб там принести жертву Аполлону, запитуючи 
його про війну з персами. Але від тоді, як до недалекої церкви 
було перенесено мощі св. Вавили і трьох юнаків, що разом з ним 
постраждали, біс, що жив у капищі, не відповідав. Імператор, 
дізнавшись причину мовчання Аполлона, наказав християнам 
перенести чесні мощі на інше місце. Коли це вірні зробили, на 
поганський храм впав вогонь з неба і спалив його. Посоромле-
ний Юліан повернувся назад у місто, де з гнівом почав утискати 
християн, бажаючи їм помститися. Знову цар наказав привести 
св. Артемія. Той насміявся над безумством поган, що вони слу-
жать богам, котрі не можуть самих себе зберегти від вогню. Крім 
того, Христовий мученик з натхнення Духа Божого провістив 
відступнику, що його погибель вже близько і його пам’ять з шу-
мом заникне. Розгніваний мучитель повелів придавити святого 
між двома великими каменями. Від цього Артемію всі кістки 
поламались, нутрощі випали, ба й очі вискочили зі своїх місць, 
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день  і ніч він терпів цю муку, співаючи псалми. Однак, свя-
тий не тільки залишився живим, але коли з нього зняли камінь, 
то він ще й ходив. Усім стало страшно, бо побачили мученика 
сплюснутого, мов дошка, цілого скаліченого, а все-таки живого. 
Кат сказав до присутніх:  «Чи це є людина, чи привид?». Проте 
засліплений апостат стверджував, що то боги зберегли Артемія 
живим, як пересторогу для інших, щоб уже ніхто не посмів їм не 
поклонятись. На те святий йому відповів: «Ти будеш вічно муче-
ний вогнем разом зі своїми богами, бо відкинув благодать 
Святого Духа і потоптав святу Кров Божого Сина». Тоді 
Юліан видав вирок на мученика: «Стяти його мечем». Святий 
прийняв це з радістю, бо давно бажав бути вже з Господом. На 
місці страти почув голос з неба: «Ввійди прийняти приготовану 
тобі нагороду». Тоді схилив свою голову під меч і був стятий. 
Сталось це в п’ятницю, 20 жовтня 362 року.

Святе тіло Артемія випросила в мучителя диякониса антио-
хійської церкви на ім’я Ариста, помазала його і послала до Цар-
города, де воно було чесно поховано. Мощі святого мученика 
прославились багатьма чудами, а й донині він подає зцілення 
тим, що з вірою прибігають до нього.

Незабаром, після смерті св. Артемія, збулись пророчі слова, 
які він промовив до Юліана. Сталось це так. Коли відступник 
пішов з військом на Перську землю, один персіянин зі знатного 
роду пообіцяв, що їм буде провідником, так, що переможуть без 
труду. Але замість того він завів їх у безводні і пусті міста, де 
вони дуже втомились. Довго блукали греки й римляни пустелею 
і випадково натрапили на перське військо. Розпочалась битва, 
під час якої невидима рука святого мученика Меркурія копієм 
наскрізь пробила живіт Христового ворога. Голосно застогнав-
ши, він взяв свою кров і вигукнув: «Ти переміг, Галилеянине!». 
Так загинув та випустив свою погану душу. Тепер Юліан разом 
з Юдою мучиться в пеклі, а Христовий мученик Артемій зі свя-
тими веселиться в небесах, стоячи перед Богом у Тройці єдиним.
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свЯтий іларіон великий

Преподобний Іларіон Великий 
є засновником спільного мона-
шого життя в Палестині, бо він 
перший зібрав навколо себе ве-
лике число самітників і об’єднав 
їх спільним правилом. Він наро-
дився 292 року в селі Тавата, що 
знаходилось в тій же Палестині, 
поблизу міста Гази. Батьки його 
були поганами. Ще малим бать-
ки послали його на навчання до 
Олександрії, в Єгипті. В Олек-
сандрії він зустрівся із ревними 
християнами, які свідчили йому 
про  Ісуса  Христа.  Пізнавши, 
що Ісус є дійсно живий Бог, він 
прийняв Його за свого Спаси-
теля і охрестився. З того часу в 

нього почалося справді нове життя. Ревне життя християн та 
їхня відданість Ісусові спонукали молодого Іларіона до того, щоби 
все покинути і цілковито наслідувати Ісуса Христа.

Довший час Іларіон тримав в своєму серці цей намір і просив 
Бога, щоб показав йому шлях досконалого наслідування Ісуса 
Христа. Одного дня, коли він був в братній спільноті, хтось із 
братів свідчив про життя св. Антонія, який жив в Єгипетській 
пустелі, розповідав про те, як він зрікся самого себе, як все 
покинув і цілковито почав жити тільки для Ісуса. Коли це чув 
Іларіон, то зрозумів, що це є той шлях, яким він має наслідувати 
Ісуса Христа. Довідавшись, де саме перебуває Антоній, він по-
кинув навчання і пішов в Єгипетську пустелю. Святий Антоній, 



123

побачивши в молодому юнакові бажання наслідувати Христа, 
прийняв його за свого духовного сина.  Іларіон жив разом зі 
св. Антонієм два роки. Навчався у нього монашого життя, пов-
стримності, а особливо переймав його духа молитви.

Коли слава про Антонія розійшлася за межі Єгипту, люди 
почали приходити до нього за наукою і благословенням. Інші 
приводили своїх хворих синів і дочок, щоб через заступництво 
святого Бог звільнив їх від духовних та тілесних недуг. Іларіон 
зрозумів, що ці натовпи людей не є корисні для нього, який щой-
но почав жити монашим життям. Тому він попросив Антонія, 
щоб той дозволив йому піти в усамітнення. Преподобний Антоній 
і сам бачив, що люди погано впливають на молодого монаха, тож 
поблагословив його і відпустив. Іларіон, повернувшись на бать-
ківщину, роздав вбогим майно, яке залишилось йому від батьків, 
а потім пішов в пустинне місце, яке було поблизу міста Маюма.

Певний того, що ніхто з людей не зможе йому перешкоджати, 
він почав провадити покаянне життя. З гілок побудував собі 
маленьку келію, в якій перебував, зайнятий молитвою і читан-
ням Святого Письма. Також, щоб уникати лінивства, займався 
невеликою працею — плів кошики. Його їжа була найпростішою. 
Їв декілька сочевиць, замочених у воді,  і то аж після заходу 
сонця. А пізніше, аж до кінця свого життя,  їв щодня кусочок 
черствого хліба.

Ворог душі, бачивши таке життя молодого монаха, розпочав 
проти нього сильну боротьбу. Диявол вигадував найстрашніші 
спокуси, аби лиш звести його з обраної дороги. Він розпалював в 
його серці потяг до нечистоти та пригнічував огидними думками. 
Демони в подобі молодих дівиць спокушали Іларіона вдень та 
вночі. Від такої ненастанної боротьби Іларіон уже б давно згрі-
шив, та його пристановищем в боротьбі завжди були Господь 
Ісус та Пречиста Діва Марія. Тільки молитва йому давала силу 
протистояти спокусам. Життя боротьби та внутрішнього упоко-
рення тривало довгих 20 років. Але принесло свій плід.

Одного разу вночі на нього напали розбійники, бо сподівали-
ся щось віднайти у нього. Та не заставши в келії, шукали його 
всю ніч і не знаходили, бо в той час святий молився в іншому 
місці. Коли зранку він повертався до келії, його перестріли ті 
розбійники і, зрозумівши, що він нічого не має, запитали: «Що 
б ти робив, коли б на тебе напали розбійники?». Він відповів: 
«Вбогий розбою не боїться!». Вони кажуть йому далі:  «Але 
можуть тебе вбити». Іларіон відповів: «Усе моє життя — це 
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приготування до смерті і чекання на неї». Розбійники, хоч і 
були вбивцями, але зворушились такою відповіддю і, пообіцявши 
Іларіону змінити своє життя, відійшли.

В тій пустелі святий прожив багато років і пройшла чутка по 
всій Палестині про святість його життя. Люди почали приходити 
до нього, в його молитвах шукаючи допомоги у своїх потребах. 
Спершу прийшла до нього одна жінка, яка 15 років не могла 
мати дітей, і сильно через це сумувала. Бо і її чоловік докоряв їй 
за це. Наважившись, вона пішла до св. Іларіона просити в ньо-
го допомоги. Коли він побачив жінку, почав втікати від неї. Та 
вона зі сльозами голосила за ним: «Чому відвертаєшся від мене, 
огорнутої великим смутком? Чому тікаєш від тієї, яка шукає 
помочі від твоїх молитов?! Не на жінку дивися, але на біль її сер-
ця». Від тих слів Іларіон змилосердився над нею, звів очі до неба 
і помолився за неї, а потім повелів їй вертатися до свого дому, 
кажучи: «Іди в мирі, Бог вислухає твоє прохання». Наступ-
ного літа прийшла та жінка до святого, щоб він помолився над 
її дитятком, яке Бог дарував їй за його молитвами. Жінка, про-
славляючи Господа, хвалила преподобного по всій своїй країні.

Одного разу принесли до св. Іларіон раба багатого вельможі. 
Був він паралізований демонською силою так, що не міг рухати 
ні рукою, ні ногою, лише говорив. Святий сказав до нього: «Ти 
не зможеш прийняти зцілення, якщо спершу не повіриш 
в Ісуса Христа!». Паралізований із глибини серця відповів: 
«Вірую в Нього, хай тільки зцілить мене!». Тоді Іларіон помолився 
над ним і той був визволений від демона, який його паралізував. 
Потім той раб прийняв святе хрещення, і повернувся радісний 
до свого дому.

Почув св. Антоній про свого учня Іларіона та про всі чуда, які 
Бог чинив через нього, зрадів духом за нього і часто писав до 
нього. Коли люди із Сирії приходили до Антонія, він говори їм: 
«Чому приходити до мене, коли Господь вам дав преподобного 
Іларіона, який є моїм духовним сином? В нього просіть помочі у 
ваших проблемах і недугах».

Багато молодих хлопців, чувши про св.  Іларіона, покидали 
світ, йшли до нього та й просили, щоб він прийняв їх за своїх 
учнів. Іларіон приймав їх з радістю і був їм духовним провід-
ником. Збудував для них монастирі і склав їм монаший устав.  
Часто він навідувався в ці монастирі, давав їм науки і підба-
дьорював їх, щоб вони у всьому шукали Господа Ісуса і жили 
тільки для Нього.
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Люди часто приходили до святого і просили його молитов та 
поради. Іларіон, хоч і жертвувався для них, був сумний з того, 
бо це віддаляло його від монашого життя. Брати в монастирі, 
бачивши його сумним, питали його в чому причина. Святий від-
повідав: «Горе мені, я знову вернувся до світу. Дивіться, вся 
Палестина і сусідні краї мають мене за когось великого. Я 
боюся, щоб колись не почув такі слова: “Ти вже отримав 
у світі свою нагороду”». З тієї причини преподобний замислив 
таємно відійти у самотнє місце. Та коли люди довідались про 
це, то ніяк не хотіли його відпускати. Але  Іларіон переконав 
їх в тому, що це є Божа воля, тоді люди змирились, і з плачем 
відпустили його.

Преподобний вирушив зі своїм найвірнішим учнем Ісихієм 
до міста Єпидаїр, щоб там жити на самоті тільки для Бога. Та 
Господь спрямував його туди не так для усамітнення, як для 
помочі тим людям, які там жили. Як же народ довідався, що в 
їхньому краю перебуває угодник Божий Іларіон, одразу почали 
приходити до нього, просячи його молитов та зцілення від недуг. 
Коли святий бачив тих бідних, милосердився над ними, і всіх 
приймав. За його молитвами Бог робив численні чуда та оздо-
ровлення. Люди не тільки оздоровлювались на тілі, але й каялися 
за своє байдуже та літепле християнське життя. Іларіон знав, 
якщо не говорити людям слово про покаяння, то немає сенсу 
молитись за  їхнє оздоровлення. «Головне, — говорив святий 
людям, — щоби ми чинили правдиве покаяння за свої гріхи, 
а тоді Бог сам вирішить всі наші проблеми. Хто відкидає 
покаяння, той приносить у своє життя розбиття, безна-
дію, ганебну розпусту, різні хвороби і проблеми, а на кінець 
пекло на землі і після смерті. Плодом покаяння, навпаки, 
є мир, радість, впевненість у спасінні, чисте і щасливе 
життя. Каятися — це по-справжньому любити себе, Бога 
і ближнього». Проповідь святого доторкалася навіть найбільш 
закам’янілих сердець. Бо ті, що роками жили в смертельних 
гріхах, щиро наверталися і змінювали своє життя.

Пробувши в тих краях певний час, святий знову переселився 
на інше місце. Ціле життя святого було таке, що він переходив від 
міста до міста, шукаючи усамітнення, та ніяк його не знаходив, 
бо як тільки ставалось хоча б найменше чудо за його молитвами, 
люди відразу натовпами горнулись до нього.

Останнім місцем, де жив і помер св. Іларіон, був острів Кіпр. 
Коли Іларіон приплив на острів зі своїм учнем Ісихієм, то ду-
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мав, що вже нарешті знайшов таке місце, де вже ніхто з людей 
його не турбуватиме. Але за Божим провидінням стало відомо 
всім людям, які жили на Кіпрі, що прийшов Божий раб Іларіон. 
Знову незчисленні натовпи приходили до святого, і знову свя-
тий милосердився над ними, випрошував їм у Бога зцілення та 
проповідував всім покаяння.

Коли преподобному Іларіону виповнилося 80 років, Господь 
об’явив йому, що прийшов для нього час вічної нагороди, і свя-
тий тяжко захворів. Тоді він жив сам, бо послав Ісихія навідати 
братів в Палестині та передати їм благословення. Святий написав 
листа до Ісихія, в якому благословив його і всіх братів, та заповів 
йому все своє майно — Євангеліє і монашу волосяницю. Коли в 
сусідньому місті Пафі громада вірних довідалась, що св. Іларіон 
присмерті, то прийшли до нього з плачем. Серед них була також 
шляхетна жінка Констанція, дочку і зятя якої Іларіон оздоровив 
з тяжкої хвороби. Святий Іларіон попросив усіх, щоб після смерті 
його тіло поховали на тому місці, де він умирає.

А коли він вже мав ось-ось померти, напав на нього страх 
і переляк перед судом Божим, а він, шукаючи допомоги в ми-
лосерді Спасителя, кілька разів промовив вголос сам до себе: 
«Вийди, душе моя! Чого боїшся? Ти служила Христу 65 років. Не 
бійся, Він спасе тебе!».

Помер св. Іларіон 21 жовтня 371 року. Коли Ісихій повернувся, 
то хотів конче забрати тіло святого до Палестини, однак знав, що 
жителі острова йому це не дозволять. Лиш через десять місяців, 
коли всі думали, що Ісихій вже залишиться тут назавжди, йому 
вдалося вночі викопати тіло святого і перевести до Палестини. 
Монахи і вірні прийняли мощі святого як найбільший скарб. Його 
тіло було нетлінне і поширювало запах мира. Бог же прославив 
пам’ять св. Іларіона численними чудами!
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свЯтий ЄПискоП аверкій

Святий Аверкій жив у часи царювання Марка Аврелія (161–
180). Він був єпископом у Єраполі1, де було мало християн, але 
багато ідолопоклонників. Одного разу в тому місті настав вели-
кий бісівський празник і зібралося багато поган. Вони приносили 
жертви  ідолам і веселились у своєму храмі. Коли це побачив 
св. Аверкій, то просльозився і зідхнув. Він пішов до свого дому, 
замкнувся в кімнаті  і молився, кажучи:  «Боже, Ти створив 
усесвіт і його утримуєш. Ти заради нашого спасіння послав 
Свого єдинородного Сина. Прошу Тебе, не відкинь це місто, 
в якому Ти поставив мене пастирем. Але поглянь на цих 
заблуканих людей, які честь, що Тобі належить, віддають 
бісам, і наверни їх до Себе та зарахуй до Свого стада». 
Після молитви, через те що була ніч, Аверкій пішов відпочити і 
заснув. У сні святому з’явився Ісус у вигляді молодого юнака. Він 
дав йому до рук палицю і сказав: «Аверкію, тепер йди від Мого 
Імені і тією палицею побий всіх ідолів». Прокинувшись зі сну, 
Аверкій відчув у своєму серці невимовну радість. Сповнившись 
ревності, він встав, схопив якусь велику палицю і ще серед ночі 
подався до храму Аполлона, в якому вчора відбувався бісівський 
празник. Коли він зайшов у храм, то спершу почав бити ідола 
Аполлона, а потім й інших ідолів, яких там було багато. Від шуму, 
який здійнявся, прокинулись ідольські жерці, котрі жили поблизу 
храму. Вони, прибігши до храму, злякалися, бо побачили на землі 
залишки розтрощених ідолів та св. Аверкія, який бив палицею 
та копав ногами уламки ідолів. Тоді святий звернувся до них 
із гнівом: «Ідіть до міських начальників і до усього народу 
та звістіть їм, що ваші боги на вчорашньому празнику 

1  Історичне місто, яке знаходилось на південному заході сучасної 
Туреччини.
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дуже обпилися і цієї ночі побилися та, впавши на землю, 
порозсипалися».

На другий день чутка про вчинок св. Аверкія поширилася по 
всьому місті. Через те весь люд з своїми начальниками прийшли 
до ідольського храму. Вони побачили на власні очі все те, про що 
їм розповіли жерці. Сповнившись люті від побаченого, одні за-
кричали: «Хай буде вбитий Аверкій!»; інші кричали: «До царя його 
пошлемо, хай там прийме достойні за свої діла муки!». Багато 
хто кричав: «Ходімо запалімо дім Аверкія, нехай згорить з усіма 
своїми домашніми!». Однак, начальники сказали народові: «Не 
насмілюйтеся запалювати дім Аверкія, бо коли його запалите, 
може загорітись все місто. Треба його самого зловити і судити 
за законом, або відіслати до вищого суду».

І ось, коли вони хотіли схопити святого, хтось із його сусідів, 
почувши те, побіг до дому Аверкія  і розповів йому про злий 
намір. Вірні, які там були зібрані, налякалися і почали благати 
святого, щоб пішов з дому й десь заховався, поки заспокоїться 
народ. Аверкій же, анітрохи не боячись, сказав: «Господь по-
велів своїм апостолам, щоб нічого не боялися і відважно 
проповідували слово спасіння всім народам. Тож чи я маю 
боятись посланих на мене, котрі за мою ревність до мого 
Бога шукають душу мою? Коли ж заховаюся, уникаючи 
людських рук, то де від Божої руки затаюся і яке міс-
це заховає мене від Нього? Не годиться нам боятися й 
ховатися, бо помічник і охоронець нашого життя — Го-
сподь! За Нього страждати добре, а померти — солодше 
від будь-якого щасливого життя». Це сказавши, вийшов зі 
свого дому і пішов до центральної частини міста. За ним рушили 
також і його вірні. Прийшовши на місце, де звичайно збирались 
люди, він сів на високому місці і навчав народ, який якраз там 
зібрався. Святий Аверкій пояснював їм, що вчення про їхніх 
богів — це бісівський обман. Він навчав, як пізнати істинного 
Бога, та просив людей, щоб вони відкинули ідолів і вірно служили 
єдиному Богові Творцеві.

Тим часом мешканцям міста, які перебували в сум’ятті біля 
храму Аполлона, сповістили, що Аверкій наважився проповідува-
ти Христову віру в центральній частині міста. Почувши це, вони 
ще більше розлютились і побігли до місця, де він навчав народ, 
щоб там його вбити. Серед них було троє біснуватих юнаків, які, 
наблизившись до святого, почали кричати страшними голосами. 
Вони роздерли на собі одяг і почали зубами гризти своє тіло та 
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їсти свої руки. Впавши на землю, валялися і випускали з рота 
піну. Біснуваті жахливо кричали:  «Аверкію, заклинаємо тебе 
єдиним істинним Богом, що ти Його проповідуєш, не муч нас 
дочасно!». Всі люди відступили назад, бо на них напав великий 
жах. Забувши про свій гнів, вони дивилися, що буде робити 
святий. Тоді Аверкій почав молитись: «Отче Господа нашого 
Ісуса Христа — улюбленого Сина Твого, що прощаєш наші 
гріхи, хоч і без числа грішимо перед Тобою. Ти подаєш нам 
все, що просимо у Тебе, тому прошу і молю Тебе: віджени 
бісівський напад від цих юнаків. Хай і вони з іншими пі-
дуть шляхом заповідей Твоїх, слідуючи за Твоєю святою 
волею. Нехай через це чудо, яке здійсниш в них, всі пізна-
ють Тебе, єдиного всесильного Бога, і пристануть до Тебе, 
й дізнаються, що немає іншого, окрім Тебе!». Помолившись, 
святий повернувся до юнаків та, злегка б’ючи їх палицею, про-
мовив: «В ім’я Ісуса Христа наказую вам, бісам: вийдіть 
із юнаків, ні в чому їм не пошкодивши!». Коли він це сказав, 
біси, сильно закричавши, вийшли з юнаків та залишили їх ле-
жати на землі немов мертвих. Тоді св. Аверкій взяв кожного з 
них за руку і підняв із землі. Коли вони встали, то припали до 
святого та цілували його ноги.

Побачивши це чудо, всі люди почали вигукувати:  «Один є 
істинний Бог, якого Аверкій проповідує!». А до святого мовили: 
«Скажи нам, чоловіче Божий, чи прийме нас твій Бог, коли при-
ступимо до Нього? Чи простить наші незліченні гріхи, коли на-
вернемося до Нього? Навчи нас, як маємо вірити в Нього». Тоді 
святий почав їх навчати і зціляти всіх недужих, клавши на них 
руки та прикликаючи ім’я Ісуса Христа. Так всі люди повірили 
в істинного Бога і просили св. Аверкія, щоб їх охрестив. Через 
те, що був вже вечір, він відклав Святе Хрещення на завтра. На-
ступного дня зібралось багато людей, святий привів їх до церкви, 
знову навчив правд християнської віри і охрестив 500 чоловік. 
Невдовзі не тільки все місто, але й довколишні міста та села він 
навернув до Ісуса Христа.

Фріелла, мати східного антипата — Євксеніяна Попліона, була 
сліпа. Вона почула, що через молитву св. Аверкія Бог зціляє різні 
хвороби, тому і звеліла привести себе до нього. Коли її привели 
до нього, то припала до його ніг і просила, щоб відкрив їй очі. 
Святий найперше потурбувався про її безсмертну душу і тому 
запитав, чи вона готова повірити в Ісуса Христа, що відкрив очі 
сліпонародженому. Коли жінка заплакала й пообіцяла повірити, 
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св. Аверкій помолився до Бога, торкнувся її очей і сказав: «Світ-
ло істинне, Ісусе Христе, прийди і відчини очі Твоєї раби!». 
У той момент Фріелла прозріла і повірила в Ісуса, а згодом була 
охрещена. Після того дала святому пів свого маєтку, щоб роздав 
убогим, і повернулася до дому. Через це чудо повірив в Ісуса і її 
син, антипат Євксеніян Попліон. Святий Аверкій повчив його 
християнської віри й також охрестив.

Після того святий почув, що в довколишніх містах і селах є 
багато хворих людей. Тому він ходив по містах і селах, навчав 
про Боже Царство та зціляв від різних недуг. Прийшов св. Авер-
кій на одне місце при річці, що називалося Аґрос. Там клякнув і 
просив Бога, кажучи: «Щедрий Господи, послухай мене, свого 
раба, і подай благодать цьому місцю. Прошу Тебе, нехай 
потече тут джерело теплої води і хай усі, що будуть в 
ній митися, отримають зцілення від всякої хвороби та 
виразки». Коли святий закінчив молитву, то раптово вдарив з 
неба грім і на тому місці, де клячав Аверкій, витекло джерело 
теплої води. Тоді він звелів тим, що були біля нього, копати гли-
бокі рови, щоб там збиралася вода. Також сказав всім хворим 
помитися тією водою і кожен, хто мився, зразу оздоровлювався.

Одного разу, захотів диявол спокусити Аверкія і перетворив-
ся в жінку та прийшов до нього. Святий зразу розпізнав біса і, 
бажаючи відвернутися, вдарився своєю правою ногою до каме-
ня і поранив її, аж з того утворилась на литці виразка. Диявол 
розсміявся, знову повернувся у свою подобу і сказав: «Не думай, 
що я є із тих простих і малих бісів, яких ти по різному виганяв. 
Я є старійшина, і це від мене ти отримав виразку». Коли він це 
сказав, то увійшов в одного хлопця і почав його мучити. Тоді 
Аверкій помолився, заборонив бісові мучити юнака і вигнав його. 
Диявол вийшов і закричав: «Багато зла чиниш мені, Аверкію, і не 
даєш мені тут спокійно жити. Тому я відомщу тобі і при твоїй 
старості примушу тебе йти до Риму». Святий повернувся до 
свого дому, постив і молився сім днів, молячи Бога, щоб не дав 
ворогові над ним такої влади. На сьому ніч йому з’явився сам 
Ісус і сказав: «Аверкію, за моїм промислом будеш у Римі, щоб там 
прославилось Моє Ім’я. Не бійся, Моя благодать буде з тобою». 
Тоді святий укріпився тим видінням і далі вірно служив Богові.

У той час увійшов біс в одну дівчину, дочку римського імпе-
ратора Марка Аврелія, і дуже її мучив. Батько старався допо-
могти дочці, але все було намарно, бо ніхто із римських лікарів 
та жерців не міг її оздоровити. Тоді демон почав говорити з неї: 



131

«Ніхто мене звідси не зможе вигнати, хіба тільки Аверкій, єпи-
скоп Єраполя». Почув те цар і зразу послав лист до свого східного 
антипата Євксеніяна Попліона з проханням, щоб він прислав до 
Риму св. Аверкія. Коли це сповістили єпископу, то він згадав про 
слова біса і промовив в думках: «Хоч і постарався ти, вороже, 
виконати те, що з гордині обіцяв, проте не повеселишся. 
Я маю надію на Ісуса Христа, що не марно піду в Рим, 
бо там Його силою зітру тобі голову». Прибувши до Риму, 
Аверкій став перед царем. Аврелій прийняв його з честю і привів 
до своєї дочки. Коли біс побачив святого, сказав: «Чи не казав я 
тобі, Аверкію, що відомщу тобі за мою образу і при твоїй старо-
сті змушу тебе піти до Риму?». Єпископ відповів: «Так воно є, 
але ніяк із цього не втішишся, проклятий дияволе!». Тоді 
святий повелів вивести дівчину із палат. Біс опирався і не хотів 
йти, однак дівицю з примусом вивели. Під час того Аверкій ревно 
молися до Бога за спасіння і зцілення царевої дочки. Тоді демон 
почав кричати: «Заклинаю тебе самим твоїм Христом, щоб не 
посилав ти мене у безодню, але я піду туди, де був до цього часу!». 
Святий відповів: «Підеш до батька свого — диявола. І через 
те, що потурбував мене у старості, щоб піти в такий 
далекий шлях, ти не просто так повернешся звідси. Ось 
лежить камінь. Наказую тобі, бісе, Іменем Господа мого 
Ісуса Христа, візьми цей камінь і перенеси його до Єраполя 
та поклади при південних воротах!». Той камінь був дуже 
великий і тільки разом багато людей могли зрушити його з місця. 
Диявол же, зв’язаний Господнім Ім’ям, вийшов з царевої дочки, 
взяв камінь і, тяжко стогнучи, поніс його у повітрі.

Цар, побачивши свою дочку здоровою, захотів дати святому 
багато золота, але св. Аверкій відмовився, мовивши: «Не потріб-
но багатство тому, хто хліб і воду має як царський обід. 
Прошу вас, щоб убогим християнам в Єраполі давалося на 
кожен рік три тисячі міри пшениці від зібраної царської 
данини. І ще попрошу, щоб ви збудували купелі при теплих 
водах на місці, що називається Аґрос». Цар виконав його два 
прохання в подяку за оздоровлення своєї дочки.

Пробув Аверкій у Римі якийсь час, утверджуючи у вірі Христо-
ву Церкву. Одного разу йому з’явився Ісус і сказав: «Належить 
тобі у Сирії бути і там проповідувати Моє Ім’я, утвердити Мої 
Церкви і зцілити багато хворих». Святий послухався Божого на-
казу і сів на корабель та відплив у Сирійські краї. Спочатку він 
прибув до Антіохії, потім у Апамію і в довколишні міста, де захи-
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щав правдиву віру від єретиків маркіонітів1. Пройшов Євфрат, 
відвідав церкви в Низиві і у всій Месопотамії. Звідти пішов до 
Кілікії та Пісідії, також пішов у Синад, Фригійську митрополію. 
По всіх тих краях він зробив багато корисного для Христової 
Церкви і через те був названий рівноапостольним. Після своєї 
подорожі св. Аверкій повернувся до Єраполя.

Одного дня йому явився Ісус і промовив: «Аверкію, прийшов 
час, щоб ти відпочив після своєї праці!». Після того видіння, свя-
тий скликав вірних і звістив їм, що вже закінчується його життя. 
Він промовив до них своє останнє слово та благословив їх. Після 
того приготував собі гріб і віддав свою душу в руки Небесного 
Отця. Святий Аверкій помер у віці 72 роки.

pqpqpqpqpqpqpqpq

1  Маркіоніти — прибічники гностичної течії раннього християнства, 
яка навчала, що Бог Старого Завіту не є тим самим Богом Отцем, 
Сином Якого був Ісус Христос.

Святий Іван Рильський
(див. ст. 105)
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свЯтий аПостол Яків

Святий Яків був сином Марії 
Клеопової, родички Богородиці. 
Його рідні брати називалися Йо-
сип, Симон і Юда. Святий Павло 
називає Якова разом з Петром та 
Іваном стовпами Церкви. Коли 
апостоли розійшлися проповіду-
вати Боже Слово по цілому світі, 
то св. Яків залишився в Єруса-
лимі, бувши його першим єпи-
скопом, пастирем всіх палестин-
ських християн. Святий Бернард 
каже: «Він, задовільнився Єруса-
лимом, залишаючи Петрові весь 
світ».  Однак  це  був  нелегкий 
уряд,  який  з  собою  приносив 
багато небезпек й трудностей.

У 49 році апостоли зібралися в Єрусалимі на перший Собор, 
щоб вирішити, чи ті погани, які навертаються до Христової віри, 
повинні зберігати старозавітні приписи, включно прийняття 
обрізання, чи ні. Це питання було дуже важливе, адже воно 
стосувалось суті — спасіння душі. Після св. Петра, слово взяв 
Яків і промовив: «Мужі брати, вислухайте мене! Симон Петро 
розповів, як Бог спершу зглянувся, щоб з поган прийняти народ 
для Свого Імені. З цим згоджуються і слова пророків, як написа-
но: “Опісля Я вернуся і відбудую намет Давида, котрий упав; Я 
відбудую руїни його і знов його поставлю, щоб шукали Господа 
і решта з людей, і всі народи, над котрими призвано моє ім’я, 
говорить Господь, що робить це, звісне від віків”. Тому думаю 
не робити труднощів тим, які з поган навертаються до Бога, 
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але написати до них, щоб здержувалися від ідольських гидот і 
блуду, душенини та від крові. Бо Мойсей від давніх часів має в 
кожнім місті тих, які проповідують його в синагогах, де кожної 
суботи він читається» (Діян. 15, 13–21). Тоді Собор з натхнення 
Святого Духа вирішив, щоб навернених поган не змушувати до 
обрізання та важких обов’язків, накладених законом.

Святий Єронім розповідає, що «Яків, брат Господній, названий 
також „молодшим”, безнастанно молився за свій народ та на-
вернення світу до Христової віри так, що шкіра на його колінах 
стала тверда, як шкіра верблюда». Життя ап. Якова було таким 
святим та богоугодним, що всі, віруючі й невіруючі, мали його у 
великий пошані. Люд називав Якова «праведним». Про це гово-
рить також єврейський історик Йосиф Флавій. Єврейські свяще-
ники не забороняли йому вільно приходити до храму. Там апостол 
днями й ночами зі сльозами возносив прохання за людство, щоб 
всі спізнали Спасителя Ісуса Христа та отримали мир, який дає 
тільки Він. Своєю проповіддю і прикладом життя Яків навернув 
багато євреїв й поган до Господа Ісуса, наставивши їх на правиль-
ний шлях. Навіть чимало старійшин повірило і всі його слухали 
з великим інтересом. Натовпи людей приходили до нього, одні 
бажаючи чути повчання святого, інші торкнутися його одежі.

Але тоді юдейським первосвящеником став Анан II, лютий 
прихильник секти садукеїв. Бачачи, що увесь народ уважно слу-
хає вчення Якова, Анан зі законниками та фарисеями були повні 
гніву, але злобу, яку мали у своєму серці, скривали. Заздрість не 
давала їм спокою. Почали міркувати, як би могли вбити святого. 
На той час в юдеї чекали на нового римського управителя, бо 
минулого року помер Порцій Фест, римський прокуратор в Юдеї. 
Цим перехідним періодом, поки в Єрусалим ще не прибув його 
наступник Альбін, скористався первосвященик, щоб погубити 
Якова. Невіруючі євреї вже давно зненавиділи Якова за те, що 
він навернув до Христа велику кількість своїх співвітчизників і 
боялися, що через його вплив весь єврейський народ повірить в 
Ісуса Христа, як в обіцяного Месію. Їхня гордість не могла цьо-
го стерпіти. Вони домовилися, що попросять Якова, щоб своїм 
впливом відвернув людей від Христа, а якщо не захоче цього 
зробити, то вб’ють його.

Тим часом наближалося свято Пасхи та багато прочан прихо-
дило до Єрусалиму. Скориставшись цим, книжники та фарисеї 
приступили у храмі до Якова. Сказали йому:  «Благаємо тебе, 
праведний чоловіче, щоб ти в день свята Пасхи, сказав повчання 
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до народу. Переконай їх, що вони помиляються, вважаючи Ісуса 
Сином Божим, і вмов їх відректися свого помилкового вірування, 
щоб не захоплювалися вірою в розп’ятого Ісуса. Ми всі шанує-
мо тебе і слухаємо — як і увесь народ. Всі ми твердо впевнені 
в тому, що ти говориш тільки одну правду і не дивишся на 
обличчя. Просимо тебе, стань на високій покрівлі храму, щоб 
усім можна було бачити і чути тебе, бо на свято зібралося, як 
ти сам бачиш, багато людей, як з євреїв, так і з інших народів». 
Яків відразу відчув, що це пастка. У ніч перед цим він чував на 
молитвах, і Господь Ісус явив йому, що вже скоро він буде пити 
з Ним нову чашу в Царстві Небесному. Апостол зрозумів, що це 
його остання можливість засвідчити великому числу євреїв про 
Ісуса як про єдиного справжнього Месію. Тому він дозволив 
книжникам і фарисеям, щоб вони завели його на дах храму. 
Там вони голосно закричали:  «Праведнику! Тобі всі ми повинні 
вірити! Народ цей звабився, наслідуючи розп’ятого Ісуса; тому 
скажи нам правду, що ти сам думаєш про Христа?». На це Яків 
голосно відповів: «Чому питаєте мене про Ісуса, Сина Чолові-
чого, який добровільно зазнав страждання, був розп’ятий, 
похований і на третій день воскрес із мертвих? Він нині 
сидить на небесах по правиці Всевишнього і знову прийде 
на хмарах небесних судити живих і мертвих».

Чуючи таке свідоцтво Якова про Ісуса Христа, народ дуже 
зрадів і всі в один голос вигукнули: «Слава Богу! Осанна Синові 
Давида!». Фарисеї та книжники сказали: «Необачно вчинили ми, 
дозволивши Якову говорити про Ісуса, бо народ ще більше збен-
тежився». Наповнившись злоби і люті, вони скинули Якова з по-
крівлі храму, кричачи: «І праведник спокусився!». Впавши з даху 
храму, Яків сильно покалічився. Ледве живий, він став на коліна 
і, піднявши свої руки до неба, почав молитися, кажучи: «Господи! 
Відпусти їм цей гріх! Бо вони не знають, що роблять!». Фарисеї 
кидали на нього каміння. Один зі священиків голосно закричав 
«Схаменіться! Що ви робите? Праведний за вас молиться, а ви 
побиваєте його камінням?!». Тоді один чоловік із білильною пали-
цею в руках кинувся на святого і щосили вдарив його по голові, 
так що той на місці помер. Так Яків віддав свого духа Господу.

Святий Яків правив єрусалимською Церквою 28 літ. Згідно з 
твердженням Епіфанія, він прожив 66 років. Мученицьку смерть 
прийняв 63 року. Його тіло було поховано поруч з церквою, а 
коли Єрусалим було зруйновано, то багато-хто вважали це ка-
рою і за вбивство св. Якова. Історик Йосиф Флавій пише: «Усе 
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те впало на жидів як кара за смерть Якова праведного, брата, а 
радше родича Ісуса, якого звали Христом. Жиди убили його, хоч 
він був святим чоловіком». Після ап. Якова єпископом Єрусалима 
став його рідний брат Симеон.

Ведений Святим Духом, ап. Яків першим склав та написав 
чин Божественної Літургії, який згодом значно змінили святі 
Василій Великий і Іван Золотоустий.

Мощі св. Якова було перенесено до Царгорода, а згодом до 
Риму, де вони покояться і нині у церкві Дванадцяти апостолів.

ghhgfghhg

свЯтий мученик герменгільД, 
вестготський Принц1

Герменгільд, син короля вестготів Леовігільда, навернувся від 
аріанської2 єресі до правовір’я завдяки іспанському єпископу 
Леандру. Король був засмучений, що його син покинув аріанство, 
і різними способами намагався відвернути його від істинної віри. 
Переконував його добрими словами, іноді погрозами, — тільки 
щоб він повернувся до аріанської єресі. Але Герменгільд був 
несхитний у вірі і не прислухався до слів батька. Король вельми 
розгнівався на нього і позбавив права на королівський престол 
та спадщину. Але коли він і тоді залишався несхитним, закував 
йому руки, ноги і шию в ланцюги і вкинув до темниці. Блажен-
ний Герменгільд, хоча й був молодим, погордив усім земним 
царством і всім серцем шукав вічного. У в’язниці він молився до 
Ісуса, щоб зміцнив його у цих стражданнях. Коли настав Велик-
день, король Леовігільд покликав одного аріанського єпископа, 
щоб той приніс Герменгільду у в’язницю Причастя. Але святий 
мученик викрив його нечестиву віру і прогнав його від себе, бо 
не хотів причащатися з рук єретика. Потім правовірний єпископ 
Леандр таємно послав до святого мученика одного зі своїх свя-
щеників, і Герменгільд прийняв від нього Святі Тайни. Засором-
лений аріанський єпископ повернувся до короля і скаржився на 

1  Його пам’ять вшановуємо 13 (26) квітня.
2  Арій, Олександрійській священик, заперечував Божество Христа, 
твердячи, що був час, коли Його не було, що Він був створений на 
початку всього створіння і що є іншої суті чи єства, ніж Отець.
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його сина. Король спалахнув невимовною люттю і наказав убити 
свого сина Герменгільда у в’язниці. Святому мученику відрубали 
сокирою голову. Над його святим тілом було чути спів ангелів і 
можна було побачити запалені свічки. Віруючі раділи і дякува-
ли Богу, що прославив свого слугу такими чудесами. Єретики 
засоромилися і злякалися. Батько Герменгільда почав каятися 
у вбивстві сина, і це його так мучило, що від цього аж захворів. 
Він хотів відмовитися від аріанства, але боявся своїх родичів, 
які були аріанами і не прийняли правовір’я. Однак, коли на-
близилась смерть короля, він попросив закликати правовірного 
єпископа Леандра, якого колись переслідував, і з належною пова-
гою просив його наставити на шлях правовір’я свого молодшого 
сина Реккареда, якого вчинив спадкоємцем свого королівства. 
Після смерті Леовігільда королем став Реккаред, який, навчений 
святим єпископом Леандром, прийняв правдиву віру. Так він 
привів до правовір’я усю землю вестготів, заражену аріанською 
єрессю. Реккаред належно вшанував тіло свого старшого брата 
Герменгільда як Христового мученика. На Герменгільді спов-
нилися слова Євангелія: «Пшеничне зерно, коли не впаде на 
землю і не завмре, залишиться саме-одне; коли ж завмре, 
то рясний плід принесе» (Ів. 12, 24).

ghhgfghhg

свЯтий вольФганг1

Святий Вольфганг народився близько 924 року в замку Ахалм 
поблизу Ройтлінгена в Швабії. Освіту здобув у школі рейхенав-
ського монастиря. Одночасно разом з ним тут навчався і Генріх, 
пізніший архиєпископ Тріра. Генріх покликав Вольфганга до 
Тріра, щоб він організував життя трірських каноніків за пра-
вилами, встановленими св. Хродегангом. Однак невдовзі його 
приятель Генріх помер і Вольфганг прагнув вступити в монастир. 
Незважаючи на всі заперечення батьків, він настояв на своєму 
намірі  і у 966 році вступив до монастиря в Ейнзідельні. Цей 
монастир відвідував також єпископ Аугсбурга Ольдріх. Коли 
він познайомився з Вольфгангом, щиро з ним потоваришував і 
висвятив його на священика. Згодом Вольфганг поїхав до Угор-

1  Його пам’ять вшановуємо 31 жовтня (13 листопада).
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щини, щоб поширювати християнство як місіонер, але там не 
придбав багато душ. Він повернувся і незабаром, 972 року, був 
призначений єпископом Регенсбурга.

Регенсбурзька єпархія була пов’язана з монастирем св. Емме-
рама. Єпископи отримували монастирські доходи, а браття-мона-
хи мусіли дбати про забезпечення своїх життєвих потреб. Внаслі-
док цього страждала релігійна дисципліна. Незважаючи на неохо-
ту своїх радників, єпископ Вольфганг вирішив відмовитися від 
абатства та монаших доходів. На кінець і радники признали його 
правоту: «Ти, як і належить, віддавав перевагу ділам Божим 
перед людськими. Ти показав, наскільки короткозорим є 
наше світське мислення і якою високою є твоя мудрість!».

Одного разу в кімнату єпископа проник злодій і відрізав великий 
шматок заслони, але коли він хотів втекти, слуга помітив його і спій-
мав. Злодія привели до єпископа і вимагали суворого покарання. 
Вольфганг запитав його, чому він це зробив. Злодій відповів, що з 
нужди, бо, мовляв, не має у що одягнутися. Святий дарував йому 
одежу і сказав: «Якби ти не був у нужді, то, звісно, не вкрав би».

Єпископ Вольфганг відзначався особливою ревністю. Він 
часто подорожував своєю єпархією, відвідував священиків у 
селах, перевіряв, як вони навчають і хрестять, в якому стані 
священний посуд і церковні шати. Також закликав священиків 
до стриманості. Боже слово проповідував влучно і переконливо, 
підбадьорюючи вірних жити чеснотливим життям.

Святий Вольфганг також посприяв заснуванню Празького 
єпископства. Про це розповідає його перший біограф вюрцбурзь-
кий монах Отло. Чехам особливо була необхідна єпископська ре-
зиденція, бо люди неохоче відкидали своїх ідолів. Тому імператор 
Отто попросив Вольфганга заснувати єпископську резиденцію в 
Чехії. Однак домська капітула перешкоджала цьому. Тут Вольф-
ганг промовив такі пам’ятні слова: «Бачимо, що в Чеській землі 
захована дорогоцінна перлина; і ми не здобудемо її, якщо не відмо-
вимося від своїх скарбів. Тож послухайте, що кажу: Я радо жер-
твую собою і всім, що маю, щоб там утвердилася Божа Церква».

Коли вже наближалась смерть св. Вольфганга, люди натовпами 
поспішали, щоб останній раз побачити свого єпископа. Слуги пе-
решкодили їм увійти до святині, але Вольфганг сказав: «Дозволь-
те їм увійти і не перешкоджайте! Я не соромлюся того, що 
помираю. Гріх — це сором, а смерть — це не сором. Нехай 
моя смерть навчить кожного, що його чекає. Боже, будь 
милостивий мені, грішному!». Він помер 31 жовтня 994 року.
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свЯтий мученик арета та інші

Святий Арета був начальником міста Награн в тій частині 
Аравії, яку Святе Письмо називає Сава. Саме звідси прибула 
до Соломона цариця, щоб почути його мудрість. Мешканці того 
краю називались також Омирити та вели свій рід від Кетури 
(Бут. 25, 1), Авраамової рабині. Місто Награн навернулось до 
Христової віри близько 450 року, коли імператор Констанцій ІІ, 
син Константина Великого, послав місіонерів, щоб просвітити 
ці краї правдою Євангелія.

Але сталось так, що в Омиритській землі почав правити єврей 
Дунаян, ворог Христа й гонитель Церкви. Він намагався вико-
рінити Христове ім’я зі свого царства, змушуючи всіх прийняти 
юдейську віру. Тих, котрі не хотіли, мучив та вбивав. І вже ніхто 
не насмілювався визнавати правдиву віру, тільки місто Награн 
не зрадило свого Спасителя. Це місто було велике і багате, в яко-
му панувало благочестя й мир. Громадяни не дозволяли жодному 
іновірцю чи єретику, жити разом з ними. Через те позаздрив їм 
диявол та навів безбожного царя, щоб їх знищити. Дунаян, взяв-
ши місто в облогу, хвалився, що скоро його здобуде та християн 
нещадно повбиває. Він казав до них: «Якщо хочете залишитися 
живими, то скиньте ті прокляті знамення, які ви винесли на 
верхи своїх храмів, та відречіться Христа!». І багатьма іншими 
словами висміював Господа Ісуса та християн. Награняни на 
це відповіли: «О царю, вельми ображаєш Всесильного Бога, 
своїм язиком ти став подібним до Рапсака, воєводи Сен-
нахирива. Але пам’ятай, що справедливий Бог відплатив 
йому — в одну годину ангел Господній побив усе його військо 
разом з ним. Ти ж це знаєш. Тож стережись, щоб не стало-
ся чогось подібного і тобі, що хулиш Господа нашого Ісуса 
Христа, всемогутнього Бога, який забирає духа у князів. 
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Він може й тебе стерти з лиця землі та перетворити у 
порох!». Цар, почувши такі слова, запалав великим гнівом і по-
чав всіма силами налягати на місто. Але не міг завоювати його, 
бо християни відважно боронились. Тоді він задумав уморити їх 
голодом, тримаючи Награн довгий час в облозі. Проте це йому 
не вдалось, бо у місті мали великий запас харчів на багато років. 
Втративши надію на перемогу, Дунаян вирішив здобути місто об-
маном. Він заприсягся їм Богом та Законом, що не завдає жодної 
кривди ні місту, ні людям, і нікого не буде силувати відступити 
від християнської віри. Хоче тільки звичайної данини, яку на-
лежиться давати владі. Святий Арета, який мав вже 95 років, 
відраджував християн, щоб вони не вірили словам невірного єв-
рея, але більшість була за укладення миру. Так відчинили брами і 
беззаконник, мов вовк в овечій шкурі, ввійшов до міста. Спершу 
він не хотів виявляти свого наміру, тому декілька днів залишав 
мешканців у спокої. Але по якомусь часі свою обіцянку назвав 
дитячою грою та наказав ув’язнити Арету, а з ним 340 міських 
старійшин. Коли вони стояли перед Дунаяном, він почав до них 
говорити: «Я вас не приводжу до того, щоб поклонилися сонцю, 
місяцю чи іншій якісь істоті. Не змушую вас приносити жертви 
поганським божкам, але самому Богу, Творцеві всього живого. 
Подумайте, яке безумство — вірити Розп’ятому як Богу. Хіба 
може бути вбитий Бог, який не має тіла, або чи може вмерти 
безсмертний? Чи серед вас нема послідовників Несторія1, ко-
трі Христа шанують, не як Бога, а як пророка?». На ці слова 
св. Арета відповів: «Ми знаємо, що божество нічого не може 
терпіти, але людська природа взята від Пречистої Діви, 
як і пророки свідчать. Господь Ісус переніс добровільно 
муки задля нашого спасіння, а своє Божество доказав 
багатьма невимовними чудами. Але яка потреба довгої 
балаканини? Ми Його визнаємо як Бога і Божого Сина та 
від імені всього люду кажу, що нема муки, якої ми б не були 
готові перенести заради Ісуса Христа, нашого Бога. А щодо 
єретика Несторія, проклятого святими отцями, нічого з 
ним спільного не маємо! Ми не розділяємо у Христі осіб, але 

1  Несторій — царгородський патріарх, вчив, що у Христі не лише дві 
природи, а й дві особи. Тим також заперечив правду, що Діва Марія є 
Богородицею, бо стверджував, що породили тільки чоловіка — Христа. 
Несторіанську єресь засудив Ефеський Собор (431 року), проголо-
сивши Матір Ісуса Богородицею — Тією, яка породила в одній особі 
правдивого Бога і правдивого чоловіка.
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віримо, що Його людська природа разом з Божою є з’єдна-
на в єдиній Божій Особі. Але через те, що ти богохульник 
та кривоприсяжник, на тебе прийде Боже прокляття!». 
Мучитель терпеливо переніс ті слова, бо засоромився й почав 
підлесливими обіцянками схиляти їх до свого беззаконня. Святі 
ж одноголосно промовили:  «Не відречемося від Тебе, Слово 
Боже, Ісусе Христе! Не зневажимо Твоє народження від 
Пресвятої Діви! Не потопчемо Твою Святу Кров та Твій 
хрест!». Побачив нечестивець, що вони непохитні у вірі, відклав 
їхнє мучення на інший час, а сам накинувся на людей, багатьох 
нещадно вбиваючи. Довідавшись, що два роки тому помер єпи-
скоп Павло, повелів спалити його тіло та попіл розвіяти у пові-
трі. Потім зібрав священиків, монахів, монахинь й дів, числом 
427 осіб й наказав спалити їх у вогні. Тоді поставили перед ним 
жінок та дітей тих мучеників, яких з Аретою тримали у в’язниці. 
Також і їх спочатку зваблював лестощами, а потім погрожував 
муками. Але вони не тільки не погоджувалися, але й зневажали 
царя, докоряючи йому. Дунаян, не бажаючи це терпіти, велів 
усіх посікти мечем. Було між ними ще багато монахинь — дів, 
які казали до жінок: «Знаєте, що ми в Христовій церкві всюди 
маємо перше місце. Перші входимо до храму Господнього, перші 
приступаємо до Христових Тайн, отож належить, щоб і тепер 
ми перші прийняли вінець мучеництва, й так перед вами та 
вашими чоловіками прийти до нашого жениха Ісуса Христа». 
Також жінки випереджуючи одна одну, схиляючи свої голови під 
мечі. Навіть малі діти проштовхувались поміж матерів і кожне 
голосно кричало: «Мене посічіть, мене посічіть!». Такою сильною 
і щирою була їхня туга померти за Христа, що сам Дунаян та 
всі його вельможі дивувалися. Замучених громадян різного віку, 
стану і статі було 4 252, окрім 227 найзнаменитіших жінок.

Одна вірна жінка, яка мала при собі малого сина, приступила 
до повбиваних тіл мучеників і, взявши трохи їхньої крові, пома-
зала себе та свого сина. Тоді наповнилася ревністю й вигукнула: 
«Станеться Дунаяну як фараону!». Воїни схопили її та повели до 
царя. Він відразу наказав спалити її вогнем. Коли ту блаженну 
жінку кинули у вогонь, то її дитя прибігло до царя, і схопивши 
його за ноги, благало за свою матір, скільки могло. Цар взяв його 
на руки й спитав: «Кого більше любиш: нас чи матір?». «Люблю 
матінку, та прошу, щоб була звільнена та взяла мене з собою на 
мучення, так як того мене часто навчала», — відповіло хлоп’я. 
Кат запитав його:  «Що то за мучення, про яке ти говориш?». 
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Дитя, сповнене Божої благодаті, промовило: «Це означає померти 
за Христа та знову з Ним жити!». «Хто є Христос?», — запитав 
цар. Хлопчик, сповнений Божої благодаті, відповів: «Ходи зі мною 
в церкву і покажу тобі Його». Тоді знову подивився — на матір 
і мовив: «Пусти мене, хай піду до матері». Мучитель мовив: «Не 
йди до неї, а будь з нами. Я тобі дам яблук та горіхів». Розум дитя-
ти перевищував його вік, і тому воно відповіло: «Не хочу від тебе 
нічого, бо ти не християнин. Хочу тільки, щоб мене відпустив до 
моєї матері». Тоді хлопчик міцно вкусив безбожника, а той від-
кинув його від себе. Один з вельмож, які там стояли, взяв дитя, 
щоб виховати його по-єврейському. По дорозі зустрівся зі своїм 
приятелем, зупинився й оповідав йому про хлопця. Вони стояли 
якраз неподалік від вогнища, до якого було кинуто мученицю. 
Хлопчик, вирвавшись з рук вельможі, швидко побіг, скочив у 
вогонь, обнявши палаюче тіло матері, і разом з нею згорів. Так 
стали мати з сином пахучою жертвою, приємною Богові.

Тоді мучитель закликав Арету з начальниками міста  і по-
чав їх зневажати, що навчають людей вірити Сину Марії, який, 
мовляв, сам собі не зміг допомогти. Святий старець сказав на 
це, що самі мешканці винні у своїй біді, бо не послухали його 
поради та повірили безбожнику. Один з тих, що сидів біля царя, 
мовив до святого: «Чи закон Мойсея учить злословити земних 
царів? Написано-бо: “Князя твого народу не проклинатимеш!” 
Також християнське писання наказує підпорядкуватися панам, 
не тільки добрим, але й прикрим». Арета на це поважно йому 
відповів: «Хіба ти не чув, про Іллю? Бо коли цар Ахав сказав 
до нього: “То це ти той, що тривожиш Ізраїля?”, пророк 
відповів йому: “Не я роблю нещасним Ізраїля, а ти і дім 
батька твого!” (1 Цар. 18, 17–18). З того видно, що за пе-
реступ закону потрібно і царів упімнути. Тому слухай, 
Дунаяне, що я, Арета, тобі скажу: цар, який обманює, не 
є ані великим, ані сильним царем. Ти поклявся, дав своє 
слово, але не дотримав його. Я бачив славніших царів від 
тебе у різних країнах світу, вони завжди зберігали, те що 
сказали. Через те народи і племена любили та слухали 
їх, бо знали, що їхня влада від Бога. Але тобі, що хулиш 
Господа слави, ми не покоримося ніколи. А щодо мене, то 
моя душа в Божій і в моїй владі. Я ж не відступлю від віри 
в Христа Спасителя і готовий за Нього піти і на смерть. 
Вважаю за щастя, що Господь Ісус дає мені ласку вмерти 
за Нього у старості, коли вже минуло мені 95 років. Тепер 
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маю доказ, що Господь любить мене, бо можу померти 
найкращою смертю. Бо що є славніше від мучеництва, чи 
що є чесніше, як страждати за Христа? Я переконаний, 
що Бог відновить правдиву віру по всьому омиритському 
краю і церква, спалена тобою, знову повстане. Твоє ж 
царство Всемогутній Бог невдовзі візьме від тебе та дасть 
його вірному і доброму мужу». Так само й решта знатних чо-
ловіків непохитно тримались віри. Цар, бачивши їхню мужність, 
усіх наказав стяти мечем над потоком Одіас. Прийняли вони 
мученицьку смерть 24 жовтня 523 року.

Бачачи, стільки було пролито невинної крові, навіть князі й 
воєводи злобного Дунаяна жаліли християн. Приступивши до 
нього, благали, щоб припинив таке кровопролиття. Безбожник 
зробив, як його просили, однак, багато тисяч хлопців й дівчат 
взяв собі та своїм вельможам у рабство. Коли з військом повер-
тався додому, то упав вогонь з неба, мов дощ, і багато пошкодив. 
Усі були дуже перелякані, проте Дунаян не покаявся, а навпаки, 
ще більше затвердів, як другий фараон. Почав винищувати вір-
них, навіть за межами свого царства, а де не міг сам, там інших 
царів намовляв чинити подібно. Він написав до перського царя 
та сарацинського князя Аламундара, просячи  їх вибити усіх 
християн.

Все-таки Божа кара не дала на себе довго чекати. Цар Ефі-
опії — Єлезвой, добрий християнин, на прохання грецького ім-
ператора Юстина та олександрійського патріарха Астерія пі-
шов війною на Дунаяна. Але це не було до вподоби Господу, бо 
Єлезвой уповав на свої сили та хотів помститися. Тому допустив 
на нього невдачу, так що багато його воїнів померло ще перед 
битвою. Тоді цар відвідав одного святого монаха-затворника, 
який йому сповістив, що якщо хоче врятувати себе й військо 
від смерті, то повинен, після перемоги над Дунаяном, зректися 
всього, що має, та посвятити своє життя Богу. Єлезвой обіцяв 
виконати це та з Божою допомогою відплив до омиритської зем-
лі. Дунаян вже очікував його і підготував засідку, щоб кораблі не 
доплили до берега. Але Божою силою піднялися високі хвилі та 
перенесли кораблі на сушу. За Божим промислом воїни Єлезвоя 
зустріли родича Дунаяна, який разом з царським євнухом й 
небагатьма слугами вийшов на лови. Перемігши їх, взяли князя 
разом з євнухом у полон. Вони привели царя Єлезвоя у столицю 
Фаре, яку він легко захопив. Дунаян, почувши про те, дуже пе-
рестрашився. Господь від нього відняв розум, так, що безбожник 
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себе самого закував у золоті ланцюги та, очікуючи смерті, сидів 
у своєму наметі. Знайшовши його, Єлезвой вбив беззаконника 
власною рукою та усіх, які були з ним. Так він переміг ворога 
християн й усі вірні воздали хвалу Богові. Патріарх Олександрії 
послав єпископів і священників навчати та хрестити людей, які 
залишились. Єлезвой почав будувати церкви й розширювати 
славу імені Ісуса Христа. Прийшов також у Награн, де відбуду-
вав церкву, яку Дунаян знищив, прикрасив гроби мучеників, та 
поставив їм за князя сина св. Арети. На кінець він призначив 
намісником омиритської землі справедливого та доброго христи-
янина Авраамія, а сам повернувся у своє царство. Одної ночі 
Єлезвой вийшов з царських палат, одягнений у просту одежу, та 
пішов до монастиря, з якого вже не виходив аж до своєї смерті. 
Так у служінні Господу прожив він ще 15 років.

pqpqpqpqpqpqpqpq

Святі Криспін і Криспініан
(див. ст. 147)
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свЯті мученики маркіЯн та мартирій

Хоча Перший Вселенський собор в Нікеї (325 року) засудив 
єресь Арія, ще довго вона приносила шкоду святій Церкві, ви-
кликаючи роздори та переслідуючи правовірних християн. І були 
ненавиджені, мучені, гнані  і вбивані всі, які визнавали Ісуса 
Христа Богом, а не творінням. А найбільше множилася аріанська 
сила відтоді, коли сам імператор Констанцій, син Константина 
Великого, впав в ту єресь. Він мав у своєму дворі двох великих 
вельмож: аріан Євсевія і Филипа, які сильно гонили вірних і ути-
скали Христову церкву. Ці двоє були винуватцями вигнання і 
смерті отця Павла Ісповідника, Патріарха Царгородського1, якого 
заслали у Вірменію і спричинилися до його смерті. По вигнанні 
патріарха Павла з Царгорода на його місце був возведений арі-
анин Македоній, який почав переслідувати всіх правовірних, а 
допомагав йому в тому вищезгаданий достойник Филип. Й інших 
численних учителів та ісповідників правовір’я вони по всякому 
погубили, серед яких були і Маркіян та Мартирій, які своїми сло-
вами та писаннями вельми прикрашали Божу Церкву. Маркіян 
був читець, Мартирій піддиякон. Обоє були писарями при згада-
ному св. Павлу, які писали всі вчення та діяння свого патріарха, 
утверджуючи ними правовір’я. Але й самі вони були великими 
проповідниками Божого Слова і борці за правдиву віру Церкви, 
що, наче два щити, від єретичних стріл її захищали. Як вірним 
своїм, Господь дав їм мову та мудрість, якій не могли противи-
тись чи суперечити усі їхні противники аріани (див. Лк 21, 15).

Коли ж було вигнано і вбито св. Павла, аріани, на чолі з лже-
патріархом Македонієм, спрямували свою отруту на учнів цього 
блаженного Павла, Маркіяна та Мартирія. Спершу намагалися 
хитрою звабою відвернути їх від правовір’я до своєї єресі. Давали 
багато золота Божим угодникам. Обіцяли випросити їм у царя 

1  Його пам’ять вшановуємо 6 (19) листопада.
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велику милість і вивести їх на єпископські престоли, учинити 
панами багатьох маєтків, якщо тільки погодяться пристати до 
їхнього зловір’я. Мартирій і Маркіян усе вважали за ніщо: не 
взяли золота  і відкинули обіцяні  їм почесті, а з лукавства  їх-
нього посміялися  і бажали ліпше прийняти наругу, безчестя, 
муки і смерть заради правдивої віри, аніж, у єресі живучи, мати 
багатство, славу і честь. Коли аріани побачили, що ними й обі-
цянками  їхніми вони вельми погорджують, відкрито почали 
докоряти братам у  їхній затверділості та непослуху патріарху 
Македонію. Маркіян з Мартирієм відповіли: «Затверділими є 
не ми, але ви, бо зблудили з правдивої дороги, якою є Син 
Божий Ісус Христос, Світло від Світла, Бог істинний від 
Бога істинного, роджений, несотворений, єдиносущний з 
Отцем, як навчили вірити нас святі отці в Нікеї. Цього 
ісповідання тримаємось аж на смерть. Ви ж відпали від 
нього і в затвердінні перебуваєте разом з вашим патрі-
архом. Слухати його ніхто не має права, бо він є такий, 
як і ви, єретик, і уряд свій займає незаконно».

Тоді аріани з мстивим Македонієм кинули братів у в’язницю і 
морили їх голодом. Коли ж побачили, що не зможуть прихилити 
цих святих ісповідників до своєї єресі, засудили їх на смерть, 
якої святі більше за життя бажали заради Ісуса Христа.

У визначений день привели їх на місце страти. Брати випро-
сили собі час на молитву і, звівши очі та руки вгору, промовили: 
«Господи Боже, “що створив серце кожного з нас і вважа-
єш на всі діла наші” (Пс. 33, 15), прийми в мирі душі рабів 
своїх, оскільки заради Тебе нас убивають — “пораховано 
нас як овець жертовних” (Пс. 44, 23). Радіємо, що такою 
смертю виходимо із життя цього заради Твого імені, спо-
доби нас, щоб стали ми причасниками вічного життя у 
Тебе, Життя нашого». Так молилися, а коли сказали: «Амінь!», 
схилили під меча свої святі голови і усічені були від злочестивих 
аріан за ісповідання Божества Ісуса Христа. Сталося це 355 року.

Їхні мощі деякі з вірних взяли і поховали у Царгороді. Пізні-
ше св. Іван Золотоустий1, пам’ять якого вшановуємо 13 (26) ли-
стопада, збудував на честь святих Маркіяна та Мартирія цер-
кву.  В  ній  усім  хворим подавалось  зцілення  через молитви 
мучеників на славу Бога, славленого в Тройці навіки. Амінь.

ghhgfghhg

1  Його пам’ять вшановуємо 13 (26) листопада.
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свЯті крисПін і крисПініан

Святий Павло про себе пише: «Для слабих я був як слабкий, 
щоб придбати слабких. Для всіх я став усім, щоб спасти бодай 
деяких» (1 Кор. 9, 22). В цій чесноті апостольської мудрості його 
героїчним способом наслідували святі Криспін і Криспініан.

Святий єпископ Діонісій був посланий папою Фабіаном до 
Галлії (теперішня Франція), щоб там здобути поган для Христа. 
Його супроводжали двоє рідних братів Криспін і Криспініан. З 
туги, щоб поганам проповідувати Божу правду, вони полиши-
ли майно, батьківщину і рідних та посвятились місіонерській 
справі. Коли прийшли до Галлії, замешкали в місті Суассон. Щоб 
не викликати опір поган, вирішили, що будуть проповідувати 
Євангеліє убогим, без всякого шуму і в тишині, тому навчилися 
взуттєвого ремесла і за прикладом ап. Павла жили з ручної праці. 
Завдяки цьому ремеслу здобули можливість спілкуватися з поган-
ськими мешканцями. І за короткий час дійшли в своєму ремеслі 
до великої вправності та облаштували собі майстерню. Знайшли 
багато замовників, бо працювали старанно, а для бідних робили 
взуття даром. В їхній майстерні було постійно живо, а особливо 
бідний люд любив до них приходити, тому що брати не погорджу-
вали бідними, але з кожним розмовляли шанобливо і привітно. 
Наповнені святою ревністю, вони намагалися своєю розмовою 
дати вищий і шляхетний напрям, звертали думку слухачів до 
Бога, а коли знаходили прихильні серця, говорили довірливіше 
і ревніше: про марність цього світу, про безсмертність людської 
душі, про спасіння, яке своєю смертю на хресті здобув нам Син 
Божий Ісус Христос, а також про люблячого Бога, і що тільки Він 
може нам дати правдиве щастя, якого прагне кожна людина. 
Таким способом і прикладом свого життя навертали багато поган 
до християнської віри. Але поганські жерці готували їм помсту.

Коли імператор Максиміан завітав до Суассона, двох братів ви-
дали йому на суд, називаючи неприятелями богів. Імператор нама-
гався підлещуванням відвести їх від віри, але вони відповіли: «Ми 
за походженням римляни і прийшли до цієї землі з любові 
до туземного люду, який поклонявся мертвим ідолам, щоб 
просвітити їх світлом пізнання правдивого Бога і привести 
на шлях спасіння. А твої обіцянки нас не цікавлять, бо ми 
вже давно з любові до Христа відреклися світу і радіємо, що 
так зробили. Бажаємо, щоб і ти пізнав і полюбив Христа і 
через Його милосердя міг осягнути вічне життя». Тоді суддя 
наказав братів жахливо мучити. Їх розтягнули на катівні, запхали 
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під нігті шила та смугами відрізали шкіру. Потім їх кинули до котла, 
наповненого розтопленою оливою, а коли їм це не пошкодило, були 
стяті мечем. Це сталося 287 року.
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свЯтий ҐотФріД1

Святий Ґотфрід народився близько 1066 року в Муленкурті 
біля Суассона. Він радо читав Святе Письмо, полюбивши тихе і 
суворе життя. Коли він став монахом, його призначили служити 
опікуном в домашній лікарні. Там він ходив від ліжка до ліжка, 
втішав хворих і підбадьорював до терпеливості. Дбав не лише 
про їхні фізичні потреби, але й заохочував до покаяння, опіку-
ючись ними з материнською добротою.

Тому що Ґотфрід був таким ласкавим і жертовним, його обра-
ли абатом, а згодом єпископом Ам’єна. Як єпископ він був змуше-
ний картати гріхи вельмож і народу, а також карати затверділих 
грішників. Цією апостольською ревністю він накликав проти 
себе гнів деяких непоправних грішників, які обмовляли його 
і зазіхали на його життя. Одного дня він отримав у подарунок 
отруєне вино. Однак єпископ, спонуканий Божим провидінням, 
замочив у подарованому вині шматочок хліба і подав його псові. 
Той одразу ж здох.

Сутички вельмож не припинялися, дикі пристрасті народу 
вирували далі. Серце ревного єпископа розривалось з жалю, що 
він не може покласти край цій моральній руїні. Однак він прові-
стив близьке покарання для цього розпусного населення. І дійсно, 
того ж дня ввечері зірвалася сильна буря, вдарила блискавка, 
і все місто загорілося та перетворилося в попіл, за винятком 
храму, єпископського будинку та кількох домів. На деякий час 
поведінка населення поліпшилися, однак невдовзі люди знову 
повернулися до своїх колишніх звичок. Ґотфрід скаржився: «Я — 
весляр, який втратив весла і змушений залишити човен вітрам, 
навіть знаючи, що його занесе на мілину або на підводні камені. 
Моя душа сповнена печаллю, вона вже не осягне миру в цьому 
світі». Бог здійснив його бажання осягнути справжній мир — по 
дорозі до Реймса він помер у монастирі св. Криспіна 1118 року.

1  Його пам’ять вшановуємо 8 (21) листопада.
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свЯтий мученик Димитрій мироточець

Святий  Димитрій  народився  в 
македонському місті Солуні, де його 
батько був проконсул. Його батьки ви-
знавали Христа Спасителя, але таєм-
но, бо тоді було велике переслідування 
християн. У своєму домі вони тримали 
дві святі ікони прикрашені золотом: 
одну — Господа нашого Ісуса Христа, 
другу — Пресвятої Богородиці. Перед 
ними вони гаряче молилися за рідне 
місто і всіх людей, щоб пізнали істин-
ного Бога. Були й дуже милостиві до 
вбогих,  якими  опікувались.  Але  не 
мали дітей і через те дуже сумували. 
По довгому часі Господь згадав їхні 
молитви та милостині й дарував їм сина, народженням якого 
звеселився весь Солунь. Батько, дякуючи Богу за Його доброту, 
приготував гостину для цілого міста, а передусім для бідних.

Коли хлопець доріс до того віку, коли вже міг пізнати істину, 
батьки йому показали святі ікони й сказали: «Це образ єдиного 
істинного Бога Ісуса Христа, а це образ Пресвятої Діви Марії». По-
яснили йому все необхідне, щоб пізнати нашого Господа і так на-
вчили його святої віри. Також вказали йому на нерозумність ідо-
лопоклонства та небезпеку окультизму (див. Втор. 18, 9 і наст.), 
за якими криється сила темряви. Божа благодать почала діяти в 
хлопцеві, і той, пізнавши істину, з цілого серця повірив в Бога та 
щиро поцілував ікони. Тоді батьки покликали священика, який 
охрестив їхнього сина в ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Хлопець 
після хрещення вчився закону Божого та зростав в чеснотах і 
мудрості, а Божа благодать, яка просвічує, була на ньому.
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Після смерті батьків Димитрій став спадкоємцем не тільки 
маєтків, але й набагато ціннішого скарбу, яким була свята віра. 
В той час імператором був Максиміан, який, почувши про смерть 
солунського проконсула, закликав до себе Димитрія і поставив 
його начальником замість батька. Цар наказав йому убивати 
кожного хто визнає  ім’я Розп’ятого. Однак, дуже скоро  імпе-
раторові донесли, що новий проконсул не тільки не переслідує 
християн, але й сам перед усіма визнає Христа Спасителя й 
інших навчає в Нього вірити. Так він, немов другий ап. Павло, 
приводив численних до пізнання Істинного Бога, викорінюючи 
безбожне ідолопоклонство. Цар, почувши це, дуже розгнівався, 
а коли повертався з війни, навмисно увійшов до Солуня, щоб цю 
справу дослідити. Димитрій вже був готовий до мук. Він вручив 
своєму вірному слузі, який називався Луп, весь свій маєток та 
багатство, щоб роздав його потребуючим. Тоді добровільно став 
перед царем і визнав, що він християнин і що жодна сила не 
змусить його зректися Ісуса Христа. Мучитель повелів посадити 
його у в’язницю. Там святий прославляв свого Бога та молився 
словами псалма: «О Боже, рятуй мене, о Господи, мені на 
допомогу поспішися! Бо Ти моя надія, Господи, — Господь 
моє уповання від юності моєї. На Тебе покладався я від 
материнського лона, вже від утроби матері моєї Ти — моя 
охорона, у Тобі моя пісня завжди! Співаю моєму Богу, поки 
я живий, тому розвеселяться уста мої, коли співатиму 
Тобі» (Пс. 70 (69), 2; Пс. 71 (70), 5–6).

Щоб застрашити мученика, диявол перетворився на скорпіона 
і хотів вжалити його. Димитрій же, перехрестившись, безстраш-
но потоптав скорпіона. При тому він казав: «На гада й змія бу-
деш наступати, розтопчеш лева і дракона» (Пс. 91 (90), 13). 
Тоді відвідав його Божий ангел з прегарним райським вінцем 
та промовив до нього:  «Мир тобі, страждальниче Христовий, 
бадьорися і кріпись». Святий відповів: «Радію в Господі й ве-
селюся у Бозі, Спасі моїм!», — в цю мить розпалився в серці 
такою любов’ю до Бога, що забажав пролити свою кров за Нього.

Бувши в Солуні, імператор влаштував для громадян видови-
ще, бо мав дуже сильного борця, який називався Лій. Той вбивав 
багатьох чоловіків, а особливо християн. Це побачив один юнак, 
християнин, Нестор. Він прийшов до св. Димитрія у в’язни-
цю та попросив у нього благословення на змагання з велетнем. 
Наставлений Христовим мучеником, Нестор переміг царевого 
улюбленого борця, кинувши його на гострі списи. Максиміан 
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дуже засмутився через його смерть і наказав відтяти Несторові1 
голову. А коли безбожний мучитель довідався, що св. Димитрій 
своїм благословенням та молитвою завинив смерть Лія, то пове-
лів і його проколоти списами. Він казав: «Нехай так само загине 
той, що таку смерть випросив моєму дорогому Лію». Але святі 
не вмирають однаковою смертю з грішними. Бо для грішників 
смерть — це початок лютих мук, а для святих вона є переходом 
до вічного щастя. На світанку воїни увійшли до темниці і поба-
чили, що св. Димитрій молився. Тоді, за наказом царя, прокололи 
його списами. Так він уподібнився до Господа Ісуса та віддав 
в Його руки свою святу душу. Це сталося 26 жовтня 306 року. 
Тіло святого безчесно лежало кинуте на землі. Християни взяли 
його вночі та чесно поховали.

Свідком мучеництва св. Димитрія став його вірний раб Луп. 
Він з великою пошаною взяв ризу омочену кров’ю свого пана та 
його перстень, якими багатьох оздоровляв та проганяв демонів. 
Чутка про це розійшлася по всьому місті. Тоді Максиміан наказав 
Лупа стяти мечем. Так добрий слуга пішов до Господа за своїм 
паном, а в небі прибуло на одного мученика більше.

Коли закінчились переслідування і свята віра всюди поши-
рювалася, то над гробом святого збудували малий храм, куди 
приходило багато недужих і отримували зцілення. Також Леон-
тій, вельможа з Ілирії, захворів на важку невиліковну хворобу. 
Тому з вірою вирішив прийти попросити св. Димитрія про чудо. 
І сталось, як його внесли до церкви та поклали на місце, де під 
землею лежали мощі великомученика, відразу був цілковито 
оздоровлений. Встав і, дякуючи Богові, прославив Його угод-
ника Димитрія. Тоді захотів збудувати святому величнішу й 
гарнішу Церкву. Коли робітники копали фундамент, знайшли 
цілі й нетлінні мощі мученика Димитрія, з яких витікало пахуче 
миро. Ціле місто зібралось і взяли з радістю цінний скарб. Багато 
хворих зцілились через помазання святим миром. Мощі святого 
поклали у домовину, окуту золотом й прикрашену дорогоцінним 
камінням. Леонтій, закінчивши будівництво церкви, повернувся 
на батьківщину. З собою він взяв тільки полотно, омочене кров’ю 
святого, від якого чинилось багато чудес.

Один юнак Онисифор, який запалював свічки й стежив за 
лампадами у церкві св. Димитрія, мав звичку красти свічки, які 

1  Його пам’ять вшановуємо 27 жовтня (9 листопада), де описано його 
подвиги і страждання.
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люди приносили як пожертву,  і таємно їх продавав. Мученик 
явився йому у сні та лагідними словами настановив юнака: «Бра-
те Онисифоре, не подобається мені те, що ти робиш. Зав-
даєш шкоди не тільки жертводавцям, але найбільше собі, 
бо збільшується твій засуд. Покинь це і покайся!». Хлопець, 
пробудившись, дуже злякався і засоромився. Але незадовго забув 
перестороги і, зваблений поганою звичкою, знову почав крас-
ти. Коли одного разу простягав руку, щоб украсти одну велику 
свічку, то прозвучав голос святого із гробу: «Знову чиниш те 
саме?!». Онисифор впав на землю, як мертвий, доки не прийшов 
один з кліриків і не підняв його. Той, ледве отямившись, визнав 
перед усіма свій гріх святотатства, розповів про першу появу 
святого і що з ним тепер сталось. Всі, почувши це, вжахнулися.

Коли візантійський імператор Юстиніан збудував у Царгоро-
ді славну церкву Божої премудрості, то послав у Солунь послів 
принести звідти частину чесних мощів мученика. Але як тільки 
вони наблизились до домовини, враз з неї вийшов вогонь та було 
чути голос: «Стійте й не чіпайте!». Посланці попадали на зем-
лю і, тільки трохи пороху із землі взявши, повернулись до царя.

У найтяжчих скорботах солуняни шукали допомоги у свого 
Покровителя. Одного разу, коли Солунь оточили вороги, молив-
ся біля церкви святого мученика праведний чоловік Ілустрій. 
Раптом він побачив видіння — двоє світлих юнаків прийшли 
до храму св. Димитрія. Святий мученик вийшов їм назустріч та 
запитав, чого вони прийшли. Ті відповіли, що їх послав Господь 
Бог, щоб йому звістити, що має залишити місто, яке хоче від-
дати ворогам. Це почувши, св. Димитрій почав плакати і мов-
чав. Потім промовив до прибульців: «Скажіть моєму Владиці: 
Знаю силу Твоєї благодаті, що перевищує всі наші гріхи. 
Бо беззаконня всього світу не переможуть Твоє милосердя. 
Ти заради грішників добровільно пролив Свою кров. Тож 
яви свою милість цьому місту, для якого Ти мене поста-
вив сторожем. Не вели мені покидати його, бо хочу бути 
подібним до Тебе, Ісусе. Якщо вони загинуть, то і я разом 
з ними. Прошу Тебе, Господи, не загуби місто, в якому 
визнають Твоє святе Ім’я. Хоч і згрішили його громадя-
ни, проте Тебе не зреклися. Ти ж Бог тих, що каються». 
Це все Ілустрій бачив й дуже дивувався. Другого дня розповів 
про те всім мешканцям. Тоді всі каялись і дякували своєму по-
кровителю, що постійно молиться за них до Бога. Так, за його 
заступництвом, солуняни незадовго перемогли вороже військо.
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стражДаннЯ свЯтого мученика нестора 
(див. 26 жовтня — св. Димитрія)

свЯтий Фрументій

У ІІІ столітті після Р. Х. вчений купець і природознавець Месро-
пій з Тиру здійснив дослідницьку поїздку до Абіссінії. Абіссінія 
(Ефіопія) розташована в Африці, на південний схід від Єгипту. 
Він узяв із собою двох своїх племінників — Фрументія та Едесія. 
Коли вони зупинилися, щоб набрати питної води, на них тубільці 
напали і всіх повбивали, за винятком Фрументія та Едесія, які 
в той час були відсутні. Бо коли ці два юнаки вийшли на берег, 
то відійшли від своїх супутників, сіли в холодку під деревом і 
читали книгу, яку подарував їм дядько. Вони навіть не знали, 
що відбувається поблизу. Пізніше їх вистежили тубільці, але не 
завдали їм кривди і продали в Аксум своєму царю як рабів.

Цар полюбив обох братів, виховував і навчав їх, а коли вони 
виросли, зробив Едесію верховним чашником, а вельми здібного 
Фрументія своїм секретарем. Коли цар помирав, дав братам сво-
боду. Овдовіла цариця просила їх залишитись на своїх посадах, 
поки не виросте неповнолітній принц. Таким чином Фрументій 
став вихователем принца Езана і майже правителем. Він правив 
справедливо і мудро, дбав про мир і матеріальне процвітання в 
країні, а також намагався підняти серед народу моральність. Він 
запалав бажанням, щоб народ пізнав Ісуса Христа і осягнув спа-
сіння. Тому пильно шукав серед купців, які приїжджали в країну 
з торгівельними справами, чи є серед них християни. Тоді заохо-
чував їх, щоб вони допомогли владнати все для проведення Бого-
служінь. Таким чином в Абіссінії утворилася невелика християн-
ська громада, до якої приєднувалися численні навернені тубільці.

Коли молодий Езана виріс, Фрументій дав йому звіт зі свого 
правління і разом з братом вони покинули країну. Едесій поїхав 
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до Тиру  і став там священиком. Однак Фрументій поїхав до 
Олександрії до св. Атанасія і наполегливо просив його послати в 
Абіссінію місіонера. Атанасій зрадів і сказав: «Чи можна знайти 
такого мужа, настільки сповненого Божим Духом, який би міг 
все зробити так, як ти?». Тоді висвятив Фрументія на єпископа 
і послав його з кількома ревними священиками в Абіссінію.

Єпископ Фрументій оселився в місті Аксумі, так охрестив 
царя і людей, які наслідували приклад царя. Апостольська праця 
єпископа мали великий успіх; було створено сім нових єпархій.

Абіссінська церква процвітала як родючий сад до VI століття. 
У той час її порушила єресь монофізитів. В пастці цієї омани 
християни Абіссінії знаходяться і до сьогодні.

ghhgfghhg

ПреПоДоБний нестор літоПисець

Добрий  Бог  хоче, 
щоб ми, Його сотворін-
ня, пам’ятали про чуда, 
творені Ним, і так пізна-
ли Його велику любов до 
нас. Все, що відбулось у 
минулому та не було за-
писано  пером,  сокира 
часу відітне і воно впа-
де в забуття. Тому Не-
бесний Отець  дає  нам 

письменників та літописців, щоб ми прославляли свого Добродія. 
Отак, через Мойсея ми дізнались, як повстав світ. Євангелисти 
розповідають нам про життя й науку нашого Спасителя Ісуса 
Христа. А як Господь діяв в історії нашого народу, ми знаємо 
завдяки сьогоднішньому святому — преподобному Несторові.

Преподобний Нестор Літописець народився близько 1056 року 
в Києві. Будучи 17-річним юнаком, він прийшов у Печерський 
монастир, ще за життя його святих засновників Антонія й Тео-
дозія. Там він прожив у служінні Господу понад сорок років. На-
ступник преподобного Теодозія, ігумен Стефан, постриг Нестора 
у монахи. При ньому він також був висвячений на диякона. 
Преподобний Нестор глибоко цінував істинне знання, поєднане 
з покаянням й покорою. «Велика буває користь від учення книж-
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ного. Книги навчають нас шляху до покаяння, бо від книжних 
слів набуваємо мудрість і стриманість. Це ріки, що напувають 
всесвіт, від яких походить мудрість. Якщо старанно пошукаєш 
мудрості у книгах, то отримаєш велику користь для своєї душі. 
Бо той, хто читає Богумилі книги, розмовляє з Богом або святи-
ми мужами» — казав він. Крім того, що був грамотним, Нестор 
також володів декількома мовами, в тому числі й грецькою. Через 
те його служінням у монастирі було писання книжок та літопи-
сання. На основі розповідей монастирської братії він склав свої 
два відомі твори: життя преподобного Теодозія Печерського та 
життя блаженних страстотерпців Бориса й Гліба. Загалом він 
написав коло десять творів.

З благословення ігумена Стефана, Нестор почав писати іс-
торію Русі. Так у 1112–1113 роках він закінчив писання своєї 
найзнаменитішої праці «Повість минулих літ». Преподобний Не-
стор старався написати її не тільки з точки зору історії однієї 
країни, але й як складову частину всесвітньої історії, історії спа-
сіння людського роду. Для того він використав велику кількість 
джерел: попередні руські літописи та сказання, монастирські 
записи, візантійські хроніки Івана Малали та Георгія Амартола, 
різні історичні збірки, розповіді старця-боярина Яна Вишатича, 
торговців, воїнів, мандрівників. Він говорить про першу згадку 
руського народу в церковних джерелах у 866 році. Оповідає про 
створення слов’янської грамоти святими рівноапостольними 
Кирилом та Мефодієм, про хрещення святої рівноапостольної 
Ольги в Константинополі. Літопис преподобного Нестора зберіг 
нам розповідь про перший храм у Києві (945 року), про подвиг 
святих варягів-мучеників Теодора та Івана його сина (983 року) 
і Хрещення Русі  (988 року). Ця розповідь охоплює величезний 
часовий період — від Ноя до початку XII століття, коли Київ-
ським князем став Володимир Мономах. Він детально оповідає 
про походження слов’ян та їхній історичний розвиток. Особливу 
увагу він приділив приходу християнства на Русь та його пози-
тивному впливу на життя наших предків. Йому, як першому 
вітчизняному історику, ми завдячуємо свідоцтвами про перших 
Київських митрополитів, про утворення Печерської обителі, про 
її засновників та подвижників. Завдяки тому «Повість минулих 
літ» до сьогодні є основним джерелом інформації про  історію 
Русі та одним із найзнаменитіших праць світової письменності.

Але не тільки за це вшановує сьогодні Свята Церква препо-
добного Нестора. Він послужив Русі також і своїм богоугодним 
життям в монастирі. У своїй молодості він послухався наказу 
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Спасителя: «Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, візьме 
хрест свій, та йде за Мною» (Мт. 16, 24). Він залишив марноту 
світу, щоб вузьким шляхом наслідувати великих світильників 
Руської землі — преподобних Антонія і Теодозія. Літописання, яке 
він ніс як послух, не завдало йому перешкоди досягти головну 
мету життя — спасіння душі. Він був монахом і послідовником 
Христа «не словом чи язиком, а ділом і правдою» (див.1 Ів. 3, 18). 
Особливо Христова покора й послух Божій волі були основними 
чеснотами преподобного, якими намагався уподібнити своєму 
Вчителю. Це можемо бачити в його творах, де самого себе на-
зиває великим грішником, найнедостойнішим від усіх братів. 
Чистота душевна і тілесна, любов до всіх людей, самозречення 
й безперестана молитва — це було його дорогою до Небесного 
Царства. Це були основні засоби до духовної боротьби, якими 
св. Нестор перемагав трьох ворогів свого спасіння — диявола, 
світ та гріховні пристрасті в собі. «Корисне для себе ми знай-
демо тоді, коли будемо шукати користі ближньому», «Го-
сподь нічого так не любить, як душу покірну, смиренну 
і вдячну» — у цих висловлюваннях відбивається сенс життя 
Нестора. Про його святість говорить і те, що він разом іншими 
преподобними отцями брав участь у вигнанні біса з Микити За-
творника, спокушеного юдейським мудруванням. У 1091 році, 
напередодні храмового свята Печерської обителі,  ігумен Іван 
доручив йому вийняти із землі для перенесення у храм святі 
мощі преподобного Теодозія. При тому він був свідком великих 
чудес, як сам пізніше оповідав.

Преподобний Нестор помер близько 1114 року. Перед смертю 
він заповідав братам, щоб продовжували у його праці над літо-
писом. Так ігумен Сильвестр оформив його до сучасної подоби. 
Ігумен Мойсей Видубицький продовжив розповідь до 1200 року. 
Оригінал, написаний Нестором, до наших днів не зберігся, але 
зберігся у вигляді списків у складі Лаврентіївського літопису, 
створеного 1377 року ігуменом Лаврентієм. Нестора поховано у 
Ближніх печерах преподобного Антонія Печерського.

І нас Господь закликає:  «Будьте досконалі, як досконалий 
ваш Небесний Отець» (Мт. 5, 48). Для того, щоб ми зрозуміли, 
як повинні йти до досконалості, Господь дає нам приклад — лю-
дей, які йшли за Христом, покірно виконуючи Його заповіді. А 
ми, дивлячись на їхнє святе життя, мусимо пам’ятати, що наше 
спасіння неможливе без послуху Богові й покори.
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свЯті мученики терентій та неоніла

За правління жорстокого імператора Деція (249–251), який 
поставив собі за ціль знищити християнство, жили у святому 
подружжі побожні Терентій і Неоніла. Бог благословив їх сімома 
дітьми: Савилом, Фотот, Теодулом, Вилом, Єраксом, Нитом та 
Євнікією, яких батьки виховували у правовір’ї.

Коли Децій видав наказ, який зобов’язував всіх під карою 
смерті принести жертви поганським богам, була схоплена вся 
сім’я  і поставлена на беззаконний суд. Всі вони ясно визнали 
свою віру в Ісуса Христа, зганьбивши при тому поганських ідолів 
і демонів, які за ними ховаються. Через це всі були віддані на 
катування: їх підвісили і терзали залізними гаками, а рани їхні 
палили вогнем і поливали оцтом. Святі при тому тихо молилися 
і втішали одне одного. Зглянувся над ними Бог, задля якого 
терпіли, прийняв їхні молитви і послав ангела, який зцілив їх 
від ран і звільнив від вузів. Коли злочестиві погани побачили їх 
раптово зцілених і звільнених від вуз, дуже налякались. По тому 
кинули їх на пожирання диким звірам. Та звірі не завдали їм 
жодної шкоди. Тоді кинули їх у котел з киплячою смолою, але 
так само, за Божим повелінням, вони не зазнали шкоди. Вогонь 
погас, котел охолов, а смола стала холодна, як вода. Побачив 
беззаконний суддя, що муки їх не торкаються, тому наказав 
відсікти мечем їхні голови.

ghhgfghhg
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свЯта мученицЯ Параскева

За царювання імператора Діокле-
тіана (302–312) розпочалось останнє 
жорстоке переслідування християн. 
Цей безбожний імператор, який силь-
но займався окультизмом, видав чо-
тири накази проти християн: 1) повна 
заборона служінь і позбавлення усього 
майна; 2) арешт усього духовенства; 
3) руйнування храмів; 4) примус зрек-
тися віри і принести жертви богам.

Була тоді в місті Іконії, що в Лікао-
нії (сучасна Туреччина) одна дівчина 
на ім’я Параскева. Батьки її були дуже 
побожні  і завжди спільно молилися. 
Коли  Господь Бог  поблагословив  їх 
донькою, вони назвали її Параскева, 
що означає «п’ятниця». Батьки її, буду-
чи правовірними, виховали її в добрих 
звичаях: вже з раннього дитинства 
прищепили їй любов до молитви, вчи-

ли зберігати заповіді Господні та з любові до Ісуса в малих речах 
зрікатися себе. Навчили її святої віри, що маємо лише одного 
Господа і Бога, Ісуса Христа, і що нема ні в кому іншому спа-
сіння, а тим, хто вірить у Нього і живе згідно з Його законами і 
сумлінням, Він приготував після смерті вічне щастя у небі.

Коли Параскева була в молодих літах, батьки її відійшли до 
Господа, залишивши своїй доньці великі маєтки. Досягнувши 
зрілого віку, св. Параскева обрала добрий життєвий шлях, на-
слідуючи побожність, віру та діла своїх батьків. Власні статки 
не витрачала на прикраси чи розкішне життя, і навіть маючи 
велике майно, у всьому жила скромно. Таким чином, вона шану-
вала Ісуса Христа і наслідувала Його убоге життя на землі. Своєю 
спадщиною піклувалася про убогих. Багато знатних юнаків хо-
тіли з нею одружитися, але Параскева зовсім про них не дбала, 
бо заручила себе одному безсмертному Женихові, Єдинородному 
Сину Божому. Задля Нього у світі жила, як монахиня, і не боя-
лася, що за своє ісповідання зазнає мук та смерті. Кожного дня 
при можливості старалася свідчити людям про Ісуса Христа. Її 
свідчення і великі діла милосердя справляли сильне враження 
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на поган, у яких милосердя було немислимою річчю. Бачачи 
приклад скромної і доброї Параскеви, погани переконувались, 
що дійсно правдивою є віра у Єдиного Бога, бо вона спонукає 
допомагати бідним і навіть у багатстві вести убоге і чесне жит-
тя. Тому багато з них наверталися до Христової віри. Та не всі 
приймали її слово, були й такі, що образами і погрозами допі-
кали святій. Вона сміливо їм звіщала Боже слово і викривала 
марність бездушних ідолів. Розгнівані ідольські жерці, не мігши 
цього знести, підбурили мешканців-поган і, побивши її, вкинули 
у темницю.

Коли Діоклетіан прислав до Іконії свого нового намісника, 
щоб той судив і мучив християн, приступили до нього погани 
і сказали: «Світлий правителю, є в цьому місті дівчина, котра 
вірує у Розп‘ятого і проповідує Його, та ще й чарує, і вже не мало 
людей своїм чаруванням відвернула від принесення жертви на-
шим богам. Ми, коли почули імператорський наказ, що всі, хто 
не поклоняються богам, мають бути страченими, схопили цю 
дівицю і тримаємо в темниці». Коли почув це намісник, повелів 
поставити святу діву перед своїм судом. Параскева увесь час 
свого перебування у в’язниці молилася і чекала хвилі, коли Бог 
дозволить їй постраждати за Христову віру.

Коли Параскеву привели на суд, суддя глянув на неї, та вра-
жений її вродою, сказав до наближених:  «Марно обмовили цю 
дівицю. Не є праведно її погубити». І мовить до неї: «Скажи нам 
ім’я своє, дівчино». Відповіла свята діва: «Християнка я є, раба 
Христова». Суддя сказав: «Вигляд краси твого лиця до смирен-
ня мене схиляє, а слова з твоїх вуст нутро мені збурюють, не 
хочу-бо чути таких слів». Параскева сказала: «Кожен князь, ко-
трий правдиво судить, радіє, чуючи правду, ти ж, почувши 
істину, яку я сказала, розгнівався». Намісник сказав: «Через 
те я розгнівався, що відповіді від тебе не отримав, запитав я про 
твоє ім‘я, а ти мені не відповіла». Мовила свята: «Спершу ли-
чить мені сказати ім’я життя вічного, а по тому явити 
і ім’я життя тимчасового. Сказала тобі ім’я свого вічного 
життя, що християнка я є, раба Христова, у тимчасово-
му житті від батьків моїх дано мені ім’я Параскева, бо в 
п’ятницю народилася. П’ятниця є днем добровільних стра-
стей Господа нашого Ісуса Христа. Мої батьки в усі літа 
шанували цей день постом, молитвами, милостинями і 
розважанням над мукою Божого Сина. Тому, коли Господь 
дав їм плід чесного їхнього подружжя і я народилася, тоді 
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назвали мене в честь того дня — Параскевою. Отож, в 
честь того дня називаюся Параскева — спільниця Христо-
вих страждань». Суддя же мовить: «Покинь говорити марнотні 
слова, а принеси жертву богам нашим і візьму тебе за дружину, 
будеш пані великого добра, і численні люди на землі будуть тобі 
заздрити». Свята Параскева відповіла: «Я маю собі жениха на 
небі, Ісуса Христа, іншого не потребую». Розгнівався суддя і 
повелів бити її сирими жилами. Коли били святу, вона не видала 
жодного звуку. Устами мовчала, а серцем взивала до Христа, 
просячи у Нього помочі в муках. Намісник пожалів Параскеву і 
звелів перестати її бити. Та лагідно почав до неї казати: «Пожалій, 
дівчино, юність свою, не губи своєї молодості, принеси жертви 
богам і будеш жива та великої честі від нас сподобишся». Вона 
не відповіла йому нічого, тільки пошепки молилася і призивала 
ім’я Господа Ісуса і Матері Божої. Тоді суддя підійшов до неї і 
хотівши її одною рукою обняти, сказав: «Чому не відповідаєш мені 
Параскево?». Тоді свята плюнула йому в лице. Сильно роз’ярений 
мучитель викрикнув: «Лихе християнське поріддя!». Потім повелів 
повісити її на дерево і здирати з неї шкіру залізними кігтями, а 
волосяницею терти рани. Мучитель думав, що під час тих мук 
скоро помре, бо вже майже не дихала. Ледь живу мученицю 
кат повелів зняти з дерева і вкинути до темниці. Опівночі ввій-
шов до неї ангел, тримаючи в своїх руках знаряддя Христових 
страждань: хрест, терновий вінець, спис, тростину, губку, та 
й сказав: «Встань, дівице, страждань Христових спільнице, бо 
мене послано відвідати тебе. Приніс на відраду твоїм болям оце 
знаряддя страстей нашого Господа. Поглянь на чесне знаряддя 
хресне і на терновий вінець твого небесного Жениха; поглянь на 
списа, що пробив животворні ребра, і на тростину, якою було 
написано прощення світові, і на губку, що витерла гріх Адама. 
Устань же, зціляє тебе Ісус Христос».

Коли настав ранок, прийшла темнична сторожа і знайшла 
її, що стояла на молитві здорова, без жодних ран. Перелякані 
воїни повернулися до намісника. Мучитель повелів поставити 
її перед собою, а побачивши її здоровою, здивувався і сказав: 
«Бачиш, Параскево, як помилували тебе наші боги і дарували 
тобі життя, вчинивши здоровою». Свята сказала: «Покажи мені 
тих, що дарували мені життя». Тоді він послав її до ідоль-
ського храму, щоб побачила їхніх богів. Пішли з нею ідольські 
жерці і безліч людей та зайшли до храму, де було багато ідолів. 
Тоді помолилася свята єдиному  істинному Богу  і, взявши за 
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ногу ідола Аполлона, сказала: «Кажу тобі, бездушному, і всім,  
що з тобою, ідолам, так велить вам Господь мій, Ісус Хри-
стос: упадіть ви всі на землю і станьте, як пісок!». Після 
її слів одночасно всі ідоли впали і розсипалися в порох. Тоді всі 
люди вибігли з ідольського храму, взиваючи й кажучи: «Великий 
є Бог християнський!».

Ідольські жерці, бачачи розбиття своїх богів та  їхню поги-
бель, привели Параскеву до намісника і з плачем сказали: «Пане 
правителю, казали ми тобі: посічи чарівницю оцю, що зваблює 
наше місто. Ти ж не послухав нас, і ось тепер вона своїми ча-
рами побила наших богів». Суддя наповнився гніву  і запитав 
святу: «Якими чарами чиниш такі діла?». Параскева відповіла: 
«З Іменем Господа мого, Ісуса Христа, ввійшла до храму 
ваших богів і помолилася Богові моєму, кажучи: “Явися до 
мене, Спасе мій, котрий мені життя дарував!”. І явився 
до мене сам Господь мій Ісус Христос. Твої ж боги, коли 
побачили мого Бога, затрепетали зі страху та, впавши 
на землю, розбилися, і ніяк собі не допомогли — то як же 
можуть допомогти іншим?». Тоді суддя розлютився і повелів 
святу знову підвісити на дереві та свічками обпалювати її ребра. 
Серед мук, зітхнула вона до Бога й промовила: «Господи Боже 
мій і Творче усього живого, Ти трьом юнакам розпалену піч 
прохолодив, Ти первомученицю Теклю із вогню збавив, тож 
спаси й мене, недостойну, із рук тих, що мене мучать». 
Після її молитви зійшов ангел, доторкнувся свічок, і розгорівся 
дуже великий вогонь та попалив багатьох беззаконників. Народ 
же вигукнув: «Великий Бог християнський!», — і повірило багато 
людей в Ісуса Христа. Суддя, почувши поголоску у народі, побо-
явся, щоб не повстали проти нього люди, і повелів святу швидко 
посікти мечем. Коли відсічена була їй голова, почули деякі голос із 
небес, який сказав: «Радуйтеся, праведні, бо мучениця Параскева 
вінчалася вінцем вічної слави!». Святе її тіло вірні взяли й чесно 
поховали у її домі. Так свята діва звершила подвиг мучеництва 
і пішла до свого Господа.

Коли на наступний день вирушив беззаконний суддя на лови, 
то раптово сказився кінь і скинув його у прірву, а впавши, силь-
но побився і потрощилися його кості. Так закінчив своє ганебне 
життя несправедливий мучитель.
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ПреПоДоБний аврамій-затворник і 
Блаженна маріЯ, його ПлемінницЯ

Святий Аврамій народився в християнській сім’ї поблизу Еде-
си в Месопотамії (південно-східна частина теперішньої Туреч-
чини) близько 300 року. Вже з дитячих літ в ньому проявлялася 
любов до молитви та читання Святого Письма. Коли він виріс, 
його батьки хотіли, щоб він одружився, та він не хотів. Та через 
часті наполягання батьків, він все-таки одружився. Та серце 
Аврамія не знало спокою і радості, бо Бог розпалив в ньому 
прагнення зректися всього, що є у світі, і жити тільки для Хри-
ста. На сьомий день він таємно покинув свою дружину, і пішов 
далеко за місто, щоб там живучи на самоті в молитві та пості, 
посвятити своє життя тільки Богові.

Батьки хлопця і його дружина не знаходили собі місця через 
те, що Аврамій пропав безвісті. Вони шукали його по всьому місті 
і не знаходили. Аж на 17 день вони знайшли його за містом в 
одній покинуті хатинці, в якій він молився. Коли вони знайшли 
його там, то із здивуванням питали, що він тут робить. А він їм 
відповів: «Не дивуйтеся, але прославляйте Бога, бо він мене 
покликав для Себе і визволив від марноти світу. Залиште 
мене жити тільки для мого Господа і чинити Його волю». 
Вони, побачивши його гаряче бажання служити Богу, сказали: 
«Хай діється Божа воля».

В тій хатинці Аврамій багато років прожив на самоті в молит-
вах та постах. Пройшов багатьма спокусами і випробуваннями, 
які Бог допускав на нього, щоб його очистити і скріпити. Коли 
Аврамій пройшов періодом очищення і закорінився в Христі, 
Бог обдарував його даром мудрості. Слава про його святе життя 
поширилась серед християн. Багато людей приходило до нього за 
словом поради та втіхи, отримуючи велику користь від духовної 
розмови з ним.
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Та Господь захотів ще більше прославити свого раба Аврамія. 
Неподалік тієї місцевості, де він жив, було одне поганська село, 
яке сильно противилось проповіді Євангелія. Скільки священ-
ників і монахів не старалися навернути тих поган до Христа, 
їм ніколи нічого не вдавалося. Ніхто не міг витерпіти їхньої за-
тверділості та нерозкаяності. Місіонерів часто били, зневажали 
та виганяли. Дух брехні, який був за ідолопоклонством, з нена-
вистю ставився до тих, хто проповідували Ісуса Христа. Тому 
тамтешній єпископ, не дававши собі ради, шукав такого святого 
чоловіка, який би зміг витримати всі страждання і навернути 
тих поган. Один священик сказав тому єпископу: «Я ще не бачив 
такого ревного і святого чоловіка, як Аврамія-затворника». А й 
інші священики, які були при тій розмові, теж підтвердили це. 
Єпископ тоді сказав: «Так, такого святого, яким є Аврамій, тре-
ба послати в те село. Своїм терпінням та любов’ю він зможе 
навернути цих людей до Бога».

Зібрався єпископ разом зі своїм клиром1  і вирушив до Ав-
рамія. Коли прийшли, єпископ привітався і почав розповідати 
йому про те село та просив, щоб він пішов туди проповідува-
ти Христа. Аврамій печально відповів:  «Прости мені, святий 
владико, і залиш мене тут плакати над моїми гріхами, бо я є 
немічний і не спосібний до того діла». Єпископ мовить до нього: 
«Через благодать Божу ти є сильний, тож не полінуйся до Божого 
діла». Та Аврамій знову відговорювався і називав себе великим 
грішником. Тоді єпископ сказав: «Ти покинув світ і все, що в ньо-
му, зненавидів, але послуху не маєш. Ти тут сидиш і сам себе 
спасаєш, там же, якщо послухаєшся, багатьох з Божою поміччю 
спасеш від пекла. Розсуди, яка тобі буде більша нагорода: спасти 
себе самого, чи ще й багатьох?». Блаженний, плачучи, відповів: 
«Нехай буде Божа воля, заради послуху піду». І вивів його єпископ 
із келії, ввів у місто та висвятив його на священика і послав в 
те село. Дорогою до села святий молився, щоб Бог дарував йому 
ласку прихилити їхні серця до Ісуса Христа.

Від першого дня погани сильно противилися його словам. 
Дуже часто вони знущалися з нього, сильно били палицями та, 
накидавши йому на шию шнурок, витягували його за межі села 
вже як мертвого. Та на здивування всіх, наступного дня він зно-
ву появлявся в селі і говорив про спасіння в Ісусі Христі. Така 
наруга над ним тривала довгих три роки, але святий ніколи не 
нарікав на Бога, але жертвував ці терпіння за їхнє навернення.

1  Спільнота священиків та дияконів.
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Одного разу зібралися всі мешканці того села і, бувши вра-
женими терпеливістю Аврамія, говорили між собою: «Чи бачите 
великі терпіння цього чоловіка, чи бачите його любов до нас? Бо 
бувши від нас у великих кривдах, не відійшов звідси і нікому з нас 
не сказав лихого слова, але з великою радістю терпить те все. 
Дійсно, він є посланий нам від Бога, якого проповідує. Коли б так 
не було, то не витерпів би від нас такого зла».

Тоді усі рушили і, прийшовши до нього, сказали: «Слава небес-
ному Богові, який послав до нас Аврамія, щоб він визволив нас від 
рабства диявола!». Коли святий це почув зрадів своїм духом, що 
Господь не погордив його терпінням та молитвами, і навернув 
цих поган до Себе. Тоді Аврамій почав їм докладно розповідати 
про Ісуса Христа, про його смерть і воскресіння, про тайну свято-
го хрещення, так що всі погани від малого до великого дали себе 
охрестити (було їх приблизно 10 000). Прожив Аврамій разом з 
цими людьми ще один рік. Навчав їх Божого слова вдень і вно-
чі. Коли ж вони достатньо утвердилися у вірі, святий надумав 
їх тайкома залишити, бо бачив, що вони його дуже люблять та 
шанують, і боявся, щоб він не впав у гріх марнославства. Тож 
встав посеред ночі, віддав все стадо до рук Христових і, нікому 
нічого не сказавши, покинув село, щоб жити в усамітненні.

Коли настав ранок, люди за своїм звичаєм прийшли до цер-
кви, але не знайшли св. Аврамія. Сильно дивуючись, щоб це мог-
ло статися, шукали його по всьому селі і околиці, але не знайшли. 
Тоді, плачучи, пішли до єпископа  і розповіли йому про свою 
біду — бо Аврамій покинув їх. Єпископ засмутився, послав людей 
на розшуки Аврамія, але і їм не вдалося його знайти. Тоді єпи-
скоп пішов в те село, вибрав найревніших чоловіків, висвятив їх 
на священиків, доручив їм опіку над стадом Божим і відійшов.

Почув про це Аврамій і зрадів, що Бог вислухав його молитву і 
не покинув стадо вірних напризволяще. Преподобний повернув-
ся до своєї попередньої келії і там почав знову провадити уса-
мітнене життя. Але диявол не давав йому спокою. Він намагався 
вкинути святого в гріх пихи. Одного разу, коли святий молився, 
його келію освітило яскраве світло і він почув голос: «Блаженний 
ти є Аврамію, такий блаженний, що ніхто з людей не здійснив 
волі моєї, як ти!». Тоді Аврамій збагнув, що це голос диявола, 
який бажає його кинути в зарозумілість, і відповів: «Тьма твоя 
дияволе, нехай буде з тобою в погибель. Я є людина грішна, маю 
уповання лиш на поміч мого Бога. Іменем Ісуса Христа наказую 
тобі, йди геть, пес нечистий». Від цих слів зник диявол, наче дим.
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Був у Аврамія рідний брат, який мав дочку-одиначку, яка 
називалася Марія. Коли помер її батько, залишилася дівчинка си-
ротою. Тоді Аврамій взяв семирічну Марійку до себе і побудував 
їй окрему келію, де побожна дівчинка з радістю та дитячою щирі-
стю молилася Богові. Час від часу святий приходив навідуватись 
до неї. Він ніколи не заходив в її келію, а лише через маленький 
отвір говорив з нею та навчав її святих книг. Двадцять років 
Марія прожила в усамітненні, посвятивши своє дівицтво Хри-
стові. Вона в усьому уподібнювалась своєму дядькові Аврамію: в 
молитві, пості, стриманості, тихості та покірливості. А святий мо-
лився за неї до Бога, щоб вона могла витримати в доброму аж до 
кінця. Коли ж закінчився двадцятий рік її перебування в пустелі, 
диявол задумав звести її з дороги наслідування Ісуса Христа.

Був в тій місцевості один монах, який тільки називався мо-
нахом, а насправді був далекий від монашого життя; сталося 
тому монахові проходити в тому місці, де жила Марія. Коли він 
її побачив, то розпалилася в ньому нечиста похіть. Цілий рік був 
він розпалений тією пристрастю, аж поки сатана не допоміг йому 
вчинити його грішне бажання, звабивши Марію. Коли Марія 
спам’яталася й усвідомила, що дала себе обманути та звести, 
впала у великий відчай. Ніяк не вірила, що Бог зможе простити 
її гріх. Сказала сама до себе: «Я померла душею і погубила дні мої, 
і труд монаший, і сльози мої — все в ніщо пішло; Бога прогнівила 
і сама себе погубила, і дядька свого вкинула в гірку печаль. Зне-
важена я дияволом — навіщо мені, проклятій, взагалі жити?».

Тоді Марія пішла геть з пустелі в місто, де з розпачу прова-
дила грішне життя в домі розпусти. Коли це сталося з Марією, 
св. Аврамій мав видіння: змій великий увійшов в келію, де жила 
Марія, проковтнув чисту голубку і втік геть. Коли це видіння за-
кінчилось, Аврамій швидко, з передчуттям страху, побіг до келії 
Марії і почав її кликати. Та відповіді не було. Тоді, відчинивши 
двері, не знайшов її і збагнув, що його видіння було про неї. Від 
болю серця заплакав гірко: «О горе мені, що мою овечку схопив 
вовк, і дитина моя стала полонена! Спасе всього світу, поверни 
овечку твою Марію! Не зневаж моління мого, Господи, але пошли 
свою благодать, і забери її і з уст змієвих!».

Пройшло два роки, як Марія покинула пустелю, а Аврамій 
день і ніч молився Ісусові за неї. Через два роки хтось розказав 
йому, де тепер перебуває його племінниця і яке життя веде у 
місті. Тоді Аврамію на молитві прийшла думка від Бога, що має 
робити, щоб спасти Марію. Аврамій попросив в одного чоловіка 
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коня і воїнську одежу, вдягнувся так, щоб Марія його не впі-
знала, і вирушив в місто до тієї гостинниці. Коли прийшов в ту 
гостинницю, попросив, щоб привели йому одну дівчину, про яку 
чув, що є дуже вродлива і зветься Марія. Господар відповів, що 
дійсно в них є така дівиця, і що для такого воїна, як він, приведе 
її до нього. Як же Аврамій побачив Марію в розпусному одязі, 
то мало не заплакав із жалю над нею. Але зразу спинився, щоб 
не видати себе. Коли вона увійшла до кімнати, Аврамій відразу 
закрив двері, щоб вона, пізнавши його, не втекла. Тоді зняв із 
своєї голови військову шапку, заплакав і сказав до неї: «Дитино 
моя, Маріє, чи не впізнала ти мене? Чи не я тебе виховав — що з 
тобою сталося, дитино моя? Хто тебе погубив? О дитя моє, чом 
не сказала ти мені, коли згрішила? Я ж бо прийняв би покаяння 
за тебе разом з моїм другом Єфремом1? Чому ти так вчинила?».

Слухаючи його, Марія була мов бездушний стовп від страху та 
сорому. «Чом не говориш мені нічого? — сказав до неї святий. — 
Чи не заради тебе я прийшов сюди? О дитя моє, я відповідаю за 
тебе перед Богом в день судний, я за гріхи твої покаяння на себе 
візьму!». Так до опівночі святий говорив до неї, а вона нічого не 
відповідала. Аж потім, трохи набравшись сміливості, відповіла 
йому, плачучи: «Не можу дивитися на тебе через гріх мій, тож 
як можу молитися Богові, коли сповнена нечистоти?». Він же 
говорив до неї: «Хай на мені буде твій гріх, о дитя моє! З рук моїх 
хай зніме Бог гріх твій, тільки ти послухай мене і піди зі мною 
знову служити Богові». А вона відповіла йому: «Коли ти знаєш, 
що можу покаятися, і прийме Бог молитву мою, то довіряю 
тобі і піду разом з тобою». Коли настав ранок, Аврамій вийшов 
зі своєю племінницею і повернулися назад в пустелю.

Решту життя Марія провела в молитві і глибокому покаянні 
за свої гріхи, так що Господь винагородив її за правдиве пока-
яння і дарував їй ласку ще за життя творити чуда. Блаженний 
Аврамій після повернення Марії прожив ще 10 років. І бачачи її 
щире покаяння, утішився і прославив Бога. А потім помер у віці 
70 років. На його похорон зібралось мало не все місто, і численні 
хворі отримували зцілення, торкаючись його тіла. Раба Христова 
Марія, після відходу дядька у вічність, прожила п’ять років у 
великій стриманості, слізно каявшись перед Богом вдень і вночі. 
І так прославши Бога, відійшла з миром до Божого Царства і 
нині, після плачу на землі, радісно веселиться в небесних оселях.

1  Йдеться про преп. Єфрема Сирійського, який і написав цей життєпис.
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свЯті мученики зиновій, 
сестра його зиновіЯ та інші

Святий Зиновій і його сестра Зиновія народилися в місті Егеї, 
в Киликії (теперішня Туреччина). Їхні батьки, Зинодот і Текля, 
старанно виховували своїх дітей в страсі Господньому і багато 
молилися за них. Кожен вечір батьки збирали дітей до спільної 
молитви, вже змалку прищепляючи їм звичку до неї. Але скорим 
часом Зинодот і Текля відійшли до Господа, залишивши своїм 
юним дітям численні маєтки. По переставленню своїх батьків 
брат зі сестрою взаємно піклувалися  і потішали один одного. 
Зиновій та Зиновія, хоч були в молодих літах, але отримавши 
правовірне виховання від батьків і багато спільно молячись, ясно 
пізнали марноту цього світу. Порадившись між собою, вони вирі-
шили все покинути і наслідувати Ісуса Христа. Зиновія частину 
свого маєтку вручила братові, щоб користав усе на Божу славу, 
а сама почала жити в убогості на самоті, усю себе посвятивши 
Богові, постячи і безнастанно молячись вдень та вночі. Зиновій 
використовував свою частину маєтку і сестри для поширення 
Божого Царства та допомагав потребуючим. Коли ж усе роздав, 
то сам став як один із жебраків. Та Бог, який турбується про 
сиріт і не полишає тих, які на нього уповають, за витрачене ради 
Нього багатство збагатив їх, вже тут на землі, своїми духовними 
дарами, а на небі приготував їм скарб нетлінний, якого міль і 
хробак не знищить, а злодій викрасти не зможе (див. Мт. 6, 20). 
Зиновії Господь дарував ласку бути береженою від великих бісів-
ських спокус, а її брата Зиновія наділив даром зцілювати недуги. 
Ті руки, які ущедряли бідних, подаючи милостиню, ущедрив 
Господь силою оздоровлювати хвороби. Яка б не була недуга чи 
рана в людей, коли тільки св. Зиновій своєю рукою торкався до 
недужого, той діставав зцілення. Подвійну милостиню Божий 
угодник Зиновій чинив у своєму житті: першу — убогим, дру-



168

гу — хворим. Убогим подавав від маєтку, хворим же подавав 
від Божої благодаті здоров’я. Проте не всі отримували зцілення. 
Засмученим недужим Зиновій пояснював, що нічого не діється 
без Божої волі і не одному з них казав: «В подальшому здоров’я 
принесло би шкоду твоїй душі і загрожувало б твоєму спасін-
ню. Тож дякуй Богові, Він знає, що для тебе є кращим». Святий 
Зиновій проганяв від людей безліч нечистих духів, засмучених 
утішав, а тим, хто був у бідах, допомагав. Через таке добродій-
не і святе життя люди любили та шанували Зиновія, а коли він 
досягнув зрілого віку, через свої чесноти у своєму рідному місті 
був обраний на єпископа. Так Христова Церква в місті Егеї от-
римала доброго пастиря, св. Зиновія, який про неї добре дбав, 
наставляючи людей на путь спасіння. Одну невіруючу жінку, 
дружину знатного вельможі, яка страждала невиліковною хворо-
бою, св. Зиновій зцілив покладенням своїх рук. Вона повірила у 
Христа зі своїм чоловіком та дітьми, а коли охрестились, Господь 
оздоровив і їхні душі. Так святий, подаючи полегшу тілу, дбав 
передусім про зцілення душі.

Як настало велике гоніння на християн від нечестивого ім-
ператора Діоклетіана, у Кілікійський край прибув лютий князь 
Лисій, щоб мучити всіх вірних, які ісповідували ім’я Ісуса Хри-
ста. Кат, прийшовши у місто Егеї, найперших схопив трьох 
рідних братів — Клавдія, Астерія та Неона. Коли всі вмовляння 
до відступництва закінчились невдачею, Лисій наказав по черзі 
мучити трьох братів. Їх жорстоко били, під ногами розпалювали 
вогонь, шматували залізними гаками їхні тіла та відрізали від них 
шматки, а рани посипали сіллю, натирали черепками і обпалю-
вали запаленими свічками. Після цих нелюдських мук, які святі 
мученики перетерпіли, мучитель наказав усіх трьох розіп’ясти 
за містом. Відразу після них постраждала їхня сестра Неоніла 
і ще одна християнка на ім’я Домина, яку першою замучили, 
забивши різками на смерть. Неонілу кат наказав повісити на 
дереві за волосся і бити по всьому тілу. Потім повелів остригти 
їй волосся, а коли та впала, наказав все її тіло обкласти гострим 
терням і бити її доти, доки свята мучениця не померла.

Після того почув Лисій про св. Зиновія, єпископа християн-
ського, і послав своїх воїнів його схопити. Коли Зиновій був при-
ведений, безбожний суддя до нього сказав: «Не бажаю з тобою 
входити у довгу бесіду, знаю-бо, що ви, християни, велемовні, 
але скажу коротко: дві речі тобі пропоную: життя і смерть. 
Життя, коли поклонишся богам; смерть, коли не поклонишся. 
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Вибирай собі, що хочеш: або принеси жертву та поклоніння 
нашим богам і будеш живий, ще й честі від нас сподобишся, або 
в непокорі своїй залишишся і тоді приймеш люті муки й гірко 
помреш». Святий Зиновій впевнено і сміливо відповів: «Життя 
тимчасове без Христа — не життя, а смерть; смерть же 
ради Христа — не смерть, а життя безсмертне. Ліпше 
хочу заради Спасителя мого тимчасовою смертю померти 
і вічно з Ним жити, аніж, Його відкинувши, заради тимча-
сового життя навіки вмирати в пеклі». Почувши це, князь 
повелів підвісити святого на дереві і жорстоко бити, та сказав: 
«Побачимо, чи прийде Христос допомогти йому».

Коли довідалася його сестра, блаженна Зиновія, що її брат 
св. Зиновій страждає за Христа, скоро рушила й прийшла на 
місце, де він був мучений. Побачивши брата, який висів по-
ранений і закривавлений, запалала ревністю супроти такого 
беззаконня, стала перед мучителем  і сказала:  «Християнка 
я є, того ж єдиного Бога й Господа нашого Ісуса Христа 
ісповідую спільно зі своїм братом, вели й мене мучити, 
як і любого мого брата. Ту ж чашу страждання і я хочу 
випити і тим-таки вінцем вінчатися». Мучитель здивував-
ся такій мужності та відвазі св. Зиновії і сказав: «О жінко! Не 
бажай себе погубити і не проси собі такого безчестя, де сором 
разом з біллю терпітимеш. Раджу тобі: принеси жертви богам 
і від мук визволишся». Свята відповіла: «Більший сором при-
носить нагота душевна, аніж тілесна, і сильніші є муки 
вічні, аніж тимчасові. Не дбаю щодо тілесної наготи, бо 
в Христа я одягнена, не боюся катових рук, бо з Христом 
ще за життя співрозп’ялася. Роби, що хочеш, мучителю, 
не відвернеш мене від Ісуса Христа, Господа мого!». Тоді 
кат повелів її бити, як і брата її св. Зиновія. Потім наказав їх 
кинути на розпечені залізні грати, під якими горів вогонь, а тоді 
насмішливо сказав: «Хай прийде сюди Христос і хай вам допо-
може». Святий Зиновій відповів: «Спаситель наш Ісус є тут 
з нами. Він скріплює нас своєю благодаттю, бо переноси-
мо муки, які є супротивними людській природі. Але цього 
ти збагнути не можеш, бо своїми гріхами і беззаконням 
є засліплений». Після того кат повелів вкинути святих в котел 
з киплячою водою, але, за Божим велінням, їм це ні трохи не 
пошкодило. В киплячому казані стояли, як у прохолодній воді, 
і співали Давидову пісню: «Але Ти врятував нас від наших 
ворогів і ненависників наших засоромив!» (Пс. 44, 8).
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Нарешті повелів мучитель вивести їх за місто  і відсікти їм 
голови. Брат з сестрою йшли на смерть із невимовною радістю. 
В дорозі підбадьорювали одне одного, говорячи, як швидко про-
йшло життя і що нарешті настав час їхнього переходу до Господа. 
Коли прийшли на місце, де мали бути страчені, почали молитися: 
«Дякуємо Тобі, Господи, Боже наш, що дав нам подвигом 
добрим подвизатися, життя закінчити, віру зберегти. 
Зроби нас причасниками Твоєї слави і причисли нас до лику 
тих, які Твоєму Імені догодили, бо Ти є благословенний по 
всі віки. Амінь». Коли ж закінчили молитву, тоді почувся з небес 
голос, що обіцяв їм нагороду і закликав їх у вічний спокій. Усічені 
були святі і перейшли із землі на небо, де серед хорів ангелів і 
святих Ісус Христос зі своєю Матір’ю увінчали їх небесними він-
цями. Тіла ж їхні були залишені без поховання; коли ж надійшла 
ніч, то два священики на ім’я Кай та Єрмоген таємно взяли їх і 
поклали у спільному гробі, славлячи Отця, і Сина, і Святого Духа, 
єдиного Бога, що славиться від усього живого, нині, завжди, і 
навіки віків. Амінь. Сталося це 290 року.

ghhgfghhg

свЯтий мученик еПімах1

Святий Епімах був родом з Єгипту, від молодості полюбив 
Бога цілим серцем та захотів жити тільки для Нього. Тому, поки-
нувши світ, пішов у пустелю, де на Пилусійській горі довгий час 
провадив самітницьке життя. Він не мав якогось досвідченого 
наставника, котрий би провадив його. Проте його вчителем був 
Дух Божий і Божа любов, що навчає жити згідно з Божим словом. 
Вона навчила святих апостолів покинути все й піти слідом за убо-
гим Господом. Завдяки ній праотці, мученики і мучениці змогли 
тинятися в овечих та козячих шкурах, зносити біди, кривди та 
переслідування від світу (див. Євр. 11, 37). Вона й св. Епімаха 
наставила на святе життя, повне самозречення, допомагаючи 
перемогти демонські напасті.

Тоді імператором був Децій (249–251), запеклий шанувальник 
римських богів. Також Апеліян, намісник Олександрії, почав 
жорстоко переслідувати християн, так що одні ховались, а інші 

1  Його пам’ять вшановуємо 31 жовтня (13 листопада).



171

відрікались від віри. Коли про це дізнався преподобний, запа-
лав святим гнівом і вирушив в Олександрію. Саме тоді погани 
справляли їхнє свято. Епімах, ввійшовши в божницю, безстраш-
но перед усіма поскидав на землю жертви, а ідолів порозбивав. 
Через те був схоплений та приведений до ігемона. Святий, ба-
чивши Апеліяна, який замучив багатьох невинних християн, 
так сильно запалився ревністю за Бога, що безстрашно кинувся 
на нього, щоб його вбити. І якби його не затримала сторожа, 
йому б це вдалось. Правитель здивувався такому дерзновенню 
та наказав кинути його у темницю, поки не придумає, якими 
муками його погубити.

У в’язниці знаходилось багато вірних, які очікували смер-
ті. Чимало з них не були духовно підготовані до терпінь. Тому 
Боже провидіння привело Епімаха туди. Одного разу вірні ра-
зом клячали на сирій підлозі в’язничної камери при тьмяному 
світлі ліхтарів, заглиблені у молитву. Хор чоловічих й жіночих 
голосів невпинно повторював: «Господи помилуй!». У їхньому 
голосі було чути глибокий біль. Перед їхніми очима появлялися 
закривавлені, розірвані тіла братів і сестер. Напевно кожен з 
цих людей вже втратив когось зі своїх дорогих. У їхніх серцях 
звучало питання:  «Де Христос? Чому зло тепер сильніше, ніж 
Бог?». Спереду стояв Епімах, піднісши руки вгору. Раптом він 
обернувся до християн, кажучи: «Діти, піднесіть серце до на-
шого Спасителя та принесіть Йому в жертву свої сльози. 
Він є тут!». Потім знову опустився на коліна і настала тиша. Тут 
пролунав жіночий голос, повний безмежного болю: «Вони вбили 
мого єдиного сина». Знову настала тиша. Враз озвався другий 
голос: «Кати збезчестили моїх дочок». Потім третій: «Я боюся бути 
розірваним дикими звірами. Господи допоможи мені!». Опісля ж 
четвертий: «Мого брата вчора схопили та відправили на муки. 
Господи не покинь його!». Так у в’язниці лунав вигук за вигуком. 
Тоді Епімах, повернувши голову до людей, промовив сильним 
голосом: «Ісус Христос, Істинний Бог, віддав себе на муки і 
смерть, щоб визволити нас від вічної погибелі. Подивіть-
ся поглядом віри на Розп’ятого за нас Господа. Ось Він є 
з нами і каже особисто до кожного: “Йди дорогою, якою 
йшов Я сам!”. Кажу тобі жінко: “Твій син, народився у славі 
до вічного життя, і ти будеш з ним вічно!”. Тобі, батьку, 
чиїх дочок осквернили, обіцяю: “Побачиш їх білішими від 
лілій!”. Тобі, юначе, що боїшся бути розтерзаним звірами, 
говорю: “Не бійся мучеництва, смерть прийде так чи інак-
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ше. Господь дасть тобі силу. Залишись вірним Ісусові!”. 
В ім’я Ісуса Христа, нехай відступить туман із ваших 
очей та нехай розгоряться ваші серця любов’ю до Бога 
так само, як серця тих, що перед вами наслідували Хри-
ста аж на смерть!». Після його слів, промовлених в Божому 
авторитеті, атмосфера у в’язниці цілком змінилася. Усі відчули 
в собі дію Святого Духа, яка торкалась їхніх душ й звільняла від 
тривоги. Звідусіль звучало:  «Амінь!». Епімахові очі світилися. 
Господь через нього розливав Свою силу, величність, святість. 
Коли затихли вигуки, він продовжував: «Чого боятися сили 
злого? Володарем світу є Господь, який оселився в нас. Хоч 
земля зволожиться кров’ю християн та ями наповняться 
нашими тілами, однак кажу вам: “Ми — переможці!”. І як 
наш Спаситель своїми муками й смертю спокутував гріхи 
світу, так хоче через вашу жертву багатьох привести до 
пізнання Себе. Ваші терпіння матимуть вічну вартість. 
Ви — його воїни!».

Тоді ті, що боялись, підвелися; тих, що сумнівались, сповнила 
жива віра. Деякі хором вигукнули: «Осанна! Осанна!», інші: «За 
Христа!». Так Господь через св. Епімаха скріпив вірних, і жоден 
з тих, що були з ним, не зрікся Христа. Всі віддали за Нього своє 
життя як мученики.

Нарешті привели на муки і Епімаха. Спочатку мученика шар-
пали залізними гаками, потім били різками, ламали кості важ-
ким каменем. У муках він промовляв: «Якщо мій Господь Ісус 
Христос заради мене стільки витерпів, то чи не маю і 
я постраждати за Нього? Хочу більших мук за ці. Бийте 
мене, плюйте на мене, накладіть мені на голову терно-
вий вінець, дайте мені тростину в руки. Напоїть мене 
жовчю, з мого тіла зробіть суцільну рану, розіпніть мене 
на хресті та проколіть мій бік. Усе що перетерпів мій 
Господь, хочу і я терпіти». Довкола стояло багато людей, що 
дивились на муки святого. Серед них була одна жінка, яка була 
сліпа на одне око, маючи на ньому більмо. Вона, бачивши таке 
катування мученика, плакала і весь час дивилась на нього. В 
одну мить крапля крові святого впала їй на око, і воно відразу 
стало здорове, як друге. Жінка прозріла не тільки тілесно, але й 
душевно, бо голосно закричала: «Великий Бог, якого цей страж-
далець визнає!». На кінець Епімаху відрубали голову. Його тіло 
поховали вірні, а згодом перенесли до Риму.
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свЯті учні аПостола Павла (рим. 16): 
стахій, амПлій, урван, наркис, 

аПеллій та аристовул

Святий апостол Павло згадує сьогоднішніх святих у своєму по-
сланні до Римлян. Усі вони віддали своє життя за Господа Ісуса.

Апостол Павло пише: «Вітайте, Амплія, улюбленого у Господі. 
Вітайте Урвана співробітника нашого в Христі і Стахія, улю-
бленого мого» (Рим. 16, 8–9). Приблизно у 57–58 роках Стахій, 
Амплій та Урван разом провадили місію на кесарському дворі. 
Пізніше усі троє прийняли рукоположення від ап. Андрія. Стахій 
був єпископом в одному з міст Тракії, Амплій у Діосполі, а Урван 
в Македонії. Про Урвана відомо, що він був учнем і помічником 
апостолів Павла та Петра.

У посланні до Римлян ап. Павло також згадує і св. Наркиса 
(див. Рим. 16, 11). У його домі збирались християни. Святий Пав-
ло висвятив Наркиса на єпископа і послав до Атен, де він правив 
Церквою після відходу св. Діонісія Ареопагіта в Галлію. За свою 
ревність в проповідуванні Євангелія Наркис заплатив життям.

Апеллія ап. Павло хвалить як випробуваного у Христі. Він був 
єпископом у Смирні й Іраклії.

Аристовул був родичем ап. Варнави. У Римі найняв малий дім, 
у якому зустрічались християни. Коли ап. Петро провадив місії 
в Іспанії, він йшов разом з ним. Тоді ап. Петро висвятив його 
на єпископа і відправив у Британію. Там напали на Аристовула 
поганські жерці — друїди, били та волочили його вулицями міста, 
поки він не віддав свого духа Господу.

ghhgfghhg
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свЯта мученицЯ анастасіЯ римлЯнка 
(старша)

У дні імператора Деція і його 
співпрестольника  Валеріяна, 
при ігемоні Прові, був один ма-
лий жіночий монастир непода-
лік од міста Рима, що стояв на 
усамітненім та незнаному місті 
і  в  ньому жило  декілька  чес-
нотливих  постниць.  Там  була 
ігуменя на  ім’я Софія,  літами 
стара  і досконала в чеснотах. 
У тому монастирі жила також і 
блаженна діва Анастасія, родом 
із Рима. Ігуменя Софія, взяла її 
3-літньою сиріткою, і виховала 
у своєму монастирі, навчивши 
всіляких  добродійностей,  так 

що вона перевищувала усіх у пості, подвигах і в трудах. Коли 
вона мала 20 років, довідалися про неї деякі знайомі римські 
громадяни і, оскільки була вельми красива, бажали взяти її за 
дружину. Всіляко її переконували, але свята дівиця все зневажи-
ла й заручилася єдиному Христу і Йому дівство своє берегла, день 
і ніч у молитвах служачи. Немало диявол пробував відвести Хри-
стову діву від її рівноангельського життя і до світу прихилити, 
піднявши на неї всю свою зброю тілесних пожадань і нечистих 
помислів, зваблюючи підступними словами, й  іншими своїми 
хитрощами. Та нічого не досяг супроти тієї, в її ж бо немічнім 
тілі перебувала сила Христова, яка топтала дівочими ногами 
прокляту голову гаспидського змія. Диявол, не змігши перемог-
ти внутрішньою і таємною боротьбою непереможної нареченої 
Христової, постав на неї явно, піднявши лютих мучителів. У 
той-бо час було велике гоніння на християн, тож підбурив дея-
ких із невірних, що були ворожі до християн, щоб обмовили її 
перед ігемоном Провом. Пішли оті до нечестивого того чоловіка 
й оповіли про Анастасію, що є така дівиця, кращої за яку нема 
в цілому Римі. Пробуває ж в осібному місці у деяких жінок, що 
живуть убого та є незаміжні, і вона не бажає мати чоловіка, але 
огуджує життя наше. На кінець додали: «Вірує ж Розіп’ятому й 
осміює наших богів».  Ігемон же, почувши про красу Анастасії, 
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послав своїх воїнів привести її. Вони ж прийшовши не могли 
відчинити монастиря, тоді узяли сокири й розсікли двері. Коли 
постниці побачили що чиниться, то перелякалися вельми і, від-
чинивши другі двері, з іншого боку, втекли. Ігуменія ж Софія не 
втікала і мовила до Анастасії: «Дитино моя, Анастасіє, не бійся, 
тепер-бо настав час подвигу — це Жених твій, Ісус Христос, 
хоче тебе вінчати. Не бажаю-бо, щоб утікала ти з монастиря, 
не хочу тебе, перлини моєї, втратити, яку, з трьох літ узяв-
ши, виховала й донині, як зіницю ока, бережу». Софія вийшла до 
воїнів, які вже розсікали двері, і сказала: «Кого шукаєте і чого 
хочете?». Вони ж їй кажуть: «Старице, дай нам дівицю Анаста-
сію, яку в себе тримаєш, бо ігемон Пров вимагає, щоб прийшла 
до нього». Софія ж рече: «Та ж з радістю дам вам її, тільки молю 
вас, панове мої, потерпіте мені зо дві години, доки прикрашу її, 
щоб добровгодна була очам вашого пана». Воїни ж, гадаючи, що 
бажає прикрасити її світським одягом та прикрасами, чекали 
дві години. Духовна ж мати Софія хотіла прикрасити свою дочку 
душевною красою, щоб догідна була Жениху небесному; узяла 
її й повела до церкви. Поставивши ж перед олтарем, почала із 
плачем казати до неї: «Дитино моя, Анастасіє, нині належить 
тобі ділом появити твою любов до Господа, нині належить тобі 
стати до кривавого бою за улюбленого Жениха свого і доказати, 
що ти Його істинна наречена. Не бійся, коли тебе лякатимуть 
муками, скажи: “Я не боюся, бо зі мною мій Бог!”. Коли тебе поч-
нуть немилосердно бити, не лякайся тих, які убивають тіло, 
а душі убити не можуть. Коли будуть роздирати твоє тіло, 
радуйся у своєму терпінні, бо доповнюєш страждання Христа на 
своєму тілі. Коли тобі захочуть стяти голову, дивися на Голову 
Церкви, якою є Христос, який є і твоєю славою, Він твою голову 
підносить. Не бійся, дитино моя, жорстокого терпіння, бо твій 
Наречений буде невидимо присутній з тобою і полегшить твій 
біль. Він збереже тебе від важких мук, а коли застогнеш, уті-
шить. Коли втратиш силу, зміцнить, коли впадеш під ударами, 
підійме тебе. Коли жорстокі рани наповнять тебе гіркотою, Він 
осолодить твоє серце і зросить твою душу. Він не відступить 
від тебе, поки не забере тебе з рук мучителів і не введе до сво-
го небесного палацу. Там Він покличе всі ангельські сили і всіх 
святих, і з великою радістю прикрасить тебе, свою наречену, 
нев’янучим вінцем слави, і так будеш царювати з Ним навіки».

Анастасія сказала: «Моє серце готове страждати за Христа. 
Моя душа готова померти за мого найсолодшого Ісуса. Уся моя 
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туга є віддавна і тепер хочу, щоб я удостоїлась віддати своє 
життя за мого возлюбленого Господа. Настав час здійснити 
своє бажання, я з радістю стану перед мучителем і визнаю 
святе Ім’я мого Бога. Ти ж, пані моя і мамо, не переживай за 
мене через мою юність. Я вірю моєму Господу Ісусу Христу, що 
Він укріпить мене. Молися за мене, люба мамо».

Коли вони так разом довго розмовляли, воїнам увірвався тер-
пець. Вони увірвалися до середини, накинулися на них, схопили 
Анастасію, як вовки вівцю, наклали на шию окови, поволочили 
з гнівом до міста і поставили її перед ігемоном. Вона ж, тілом 
перед ним стоячи, розумом своїм більше стояла перед Христом, 
Женихом своїм, і очима серця дивилася на Його обличчя. По-
бачивши її, усі були вражені її надзвичайною красою, мала-бо 
смиренний погляд і покірне лице. І сказав до неї ігемон: «Якого 
роду ти є і якої віри, і яке ти маєш ім’я?». Відповіла свята ти-
хим голосом, долі дивлячись: «Я є дочка одного із громадян цього 
міста Рима, вихована ж у благочесті християнському, а ім’я 
моє — Анастасія». Рече ігемон: «Незвичне це ім’я для римлян, і не 
знаю, що це є — Анастасія?». Відповіла свята: «Анастасія — це 
означає воскресіння, бо воскресив мене Бог, щоб говорити 
супроти тебе, доки не здолаю батька твого — сатану». 
Мовив ігемон: «Покірно відповідай мені, дівице, щоб на ярість не 
підіймала мене, жалію-бо твою юність і не хочу погубити краси 
твоєї. Але послухай мене, як батька, котрий тобі хоче добре 
порадити. Пощо звабилася ти некорисним ученням христи-
янським і погубляєш марно літа свої, позбавляючись доброго 
життя і солодощів, що їх боги людям на веселощі дали. Раджу-бо 
тобі, приступи й поклонися богам і тоді матимеш чоловіка не 
простого, а великородного, і чесного, і славного, і багатого».

На ці слова Анастасія, підвівши очі свої поглянула на ігемона, 
і мовила: «Чоловік мій, і багатство моє, і життя, і весело-
щі мої є Господь мій Ісус Христос! Не відвернеш мене від 
Нього звабливими своїми словами, не спокусиш мене, як 
змій Єву. Не усолодиш мені гіркої пагуби вашої, не відлучиш 
мене погрозою мук від Господа мого, за якого і стократно, 
коли б можна було, готова я померти».

Ігемон же повелів наближеним бити її в лице, кажучи: «Це так 
відповідаєш світлому володареві?». Тоді, посоромити її бажаючи, 
повелів роздерти на ній одежу й рече до неї:  «Чи догідно тобі, 
дівчині, так перед усіма стояти?». Відповіла свята: «Безумний 
і безсоромний, і всякої нечисті наповнений, зрозумій, це 
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не є мій сором, а твій! Знай же, що більше себе, аніж мене, 
посоромив ти. Мене-бо покриває Жених мій одежею слави, 
тебе ж сором покриває навіки. Тепер же усяка розумна 
людина скаже: “Коли б ігемон не був безсоромний і нечи-
стої похоті наповнений, не вчинив би так”». І сказала до 
тих, що роздерли її одежу: «Коли це зробили, то чого гаєтеся? 
Переді мною усі знаряддя мук. Бийте, січіть, терзайте 
тіло, покривайте його ранами, залийте його кров’ю — і 
так побачите мене на рани готову, і не сподівайтеся чо-
гось іншого почути від мене, тільки те, що вмерти хочу за 
Христа мого». Тоді, за повелінням ігемоновим, була розтягнена 
за руки й за ноги, лицем до землі і до чотирьох стовпів прив’я-
зана. Підклали ж під неї вогонь зі смолою та сіркою і мучили 
її знизу вогнем і смердючим димом, а по хребті палицею били 
безмилосердно. Зверху, отож, була бита, а з долу димом морена 
і вогнем опалена, терпіла. Замість стогону, під час мук псалом 
Давидовий «Помилуй мене Боже» молилася. Бита була доти, доки 
не знемоглися ті, що били. Після того, відв’язали її від стовпів, 
зняли з вогню, прив’язали її до колеса і обертали його, всі кості 
їй ламаючи і жили розтерзуючи. Вона ж бо молилася до Господа: 
«Пристанище моє і Захиснику мій, не відступи від мене, 
бо знемоглася від болю душа моя, і кістки мої стерлися!». 
І тоді силою Божою стало колесо незрушним, і мучениця була 
відв’язана невидимою рукою і на всьому тілі виявилася ціла 
й здорова, аж усі подивувалися дивному чудові тому. І міг би 
ігемон через таке чудо прийти до тями і до пізнання істинного 
Бога, але засліпила злоба його, тож іншими муками почав святу 
мучити. Повелів, підвісивши її, шарпати їй ребра й терзати її 
тіло. Вона ж, усе це мужньо терплячи і тільки до одного Бога під-
носячи очі свої, говорила: «Поглянь на болість мою, Жениху 
мій, що страждаю заради Тебе, хай добровгодною буде Тобі 
непотрібна раба Твоя, хай приємне тобі буде пролиття 
крові моєї і щоб не була я відкинута від лику святих муче-
ниць!». Після того свята була знята з дерева, і рече до неї ігемон: 
«Анастасіє, чи добре тобі зараз є?». Відповіла вона: «Дуже добре, 
кожна-бо мука добра й приємна мені за Того, якого я люблю 
більше здоров’я й душі моєї». Каже ігемон: «Коли добре тобі 
за Розіп’ятого муки терпіти, примножу-бо тобі такого добра». 
І повелів лезом відрізати груди. Свята ж, бачачи багато крові, 
що з неї сходила, почала знемагати вельми і попросила напитися 
води. Один із тих, що поблизу там стояли, на ймення Кирило, 



178

приніс воду й подав їй. Вона ж, трохи напившись, мовила до 
того, хто подав: «Хай не позбудешся ти воздаяння від Господа, 
за словами Його, бо Він мовив: “І хто напоїть ... бодай кухлем 
водиці холодної в ім’я моє, бо Христові ви є, той не загубить на-
городи своєї”» (див. Мт. 10, 42; Мр. 9, 41). Каже до неї ігемон: «Чи 
не досить тобі мук, чи більше хочеш бути мучена?». Відповідає 
свята: «Чини, що хочеш, бо ж сильний є мій Бог і на більші 
муки укріпить силу мою, яка знемагає, й понизить горди-
ню твою». Мучитель же повелів нігті з пальців їй вирвати, по 
тому відсікти їй руки і ноги, опісля ж вибити усі зуби. Почала 
свята знову знемагати і води просила, ріка ж крові випливала з 
уст її. І знову згаданий Кирило водою трохи напоїв її. Мучитель 
побачив, що Кирило напоює мученицю водою, подумав, що він 
є християнин (а так воно й було). Відтак мечем його повелів 
посікти, і усічений був блаженний Кирило — пішов до Господа 
прийняти нагороду свою за кухлик холодної води, яким в ім’я 
Христове напоїв Христову мученицю. Свята ж, водою охолодже-
на, трохи спочила й молилася, говорячи: «Не залиш мене, Боже, 
Спасителю мій!». Ігемон же повелів відрізати їй язика. Свята 
ж сказала: «Хоча й язика мені відріжеш, кровопивце безза-
конний, але моє серце не перестане волати до Господа; 
Господь же того, хто і в мовчанні молиться, більше вислу-
ховує». Взяв, отож, слуга кліщі, вклав у вуста мучениці і, витяг-
ши вельми язика, відрізав. Весь же люд закричав, картаючи й 
дорікаючи ігемонові за таке люте й нелюдське мучення. Ігемон 
же, розгнівавшись на людей, повелів виволокти святу за місто і 
відсікти мечем чесну її голову. І так завершила своє героїчне тер-
піння свята і достохвальна великомучениця Христова Анастасія.

Її духовна мати Софія, з великою любов’ю і вдячністю Господу 
за те, що Він дарував своїй нареченій перемогу, зібрала частини 
її тіла і разом з іншими християнами гідно поховала.
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Духовні настанови–11

іконоБорство та сучасні ікони

За часів іконоборства багато віруючих зазнали переслідувань, 
а деякі монахи у боротьбі проти цієї єресі навіть поклали своє 
життя як мученики. Прикладом є святий монах Андрій Крит-
ський. Він приїхав до Константинополя, до храму, де тоді був 
присутній й імператор Костянтин Копронін (741–775). Святий 
Андрій відкрито докорив йому за те, що він переслідує вірую-
чих, які вшановують святі ікони. Він підкреслив, що непошана 
до  ікон ображає Того, кого  ікона зображує, тобто Спасителя, 
Богородицю та святих. Він сказав: «Ви жорстоко караєте тих, 
які скидають статуї з подобою імператора і які зневажають 
його зображення. Однак набагато більшою і гідною кари для тих, 
які це чинять, є зневага образів самого Спасителя, який на них 
зображений». Тоді св. Андрія побили до крові. Коли його кинули 
до в’язниці, він підбадьорював інших в’язнів: «Ми, християни, 
коли вшановуємо ікони, вшановуємо не фарби чи полотно, а Того, 
Хто зображений на іконі. З моменту воплочення Божого Слова 
Ісус став для нас видимим, тому можемо зображати Його на 
іконах». На кінець за своє свідчення св. Андрій заплатив життям 
як мученик. За захист святих ікон страждали також єпископи і 
патріархи. Врешті єресь іконоборства була подолана.

Католицька та Православна церкви, на відміну від протестан-
тів, вшановує  ікони та образи Ісуса Христа, Божої Матері та 
святих. У ХІХ столітті диявол напав на Західну Церкву через 
т. зв. модернізм, який потім, через II Ватиканський Собор, ма-
сово знищив всю Католицьку Церкву. Демон, що зневажає Бога, 
Богородицю і святих, увійшов і до Православної Церкви — через 
декадентську  іконографію. Однак сформувалася громадська 
думка, яку прийняло багато єпископів та впливових людей, на-
чебто це є вищий рівень мистецтва, і тому цей декаданс почав 
швидко поширюватися.

Було побудовано багато храмів і монастирів. Куполи на хра-
мах були позолочені, у храмах з’явилися нові іконостаси з нови-
ми іконами, але забувається про найголовніше — про глибоку 
внутрішню віднову, яка має заторкнути як старше покоління, 
так і молодь.



181

Яке мислення сучасної російської та української молоді, і якого 
вона має духа? Молодь позбавлена духовного коріння. Вона при-
йняла західну декадентську культуру з музикою, закоріненою в 
сатанинському вуду, яке пов’язане з наркотиками, окультизмом, 
цинізмом та сатанізмом. Росія та Україна стоять перед вимогою 
справжньої духовної реформи, яка має заторкнути не лише Цер-
кву, а й народ — для його дочасного і вічного добра.

іконостас у східній літургії
На іконостасі біля царських воріт є дві головні ікони — іко-

на Христа та ікона Богородиці з малим Ісусом на руках. Греки 
мають скромні  іконостаси. У східних слов’ян вони, навпаки, 
заповнені багатьма образами, які можуть служити як нагляд-
ний катехизм життя Ісуса. У деяких храмах ікони знаходяться 
і на стінах. Сенс полягає в тому, щоб чисті ікони діяли на уяву 
віруючого і спонукали його до віри. Але, на жаль, не всі ікони 
викликають пошану до Бога або святих. Сьогодні під прикриттям 
церковного мистецтва пропагується ціла декадентська школа 
іконопису, за якою не є Божий Дух, але дух псевдодуховності 
і навіть сатанізму. «Ікони» замість того, щоб вести до правдивої 
побожності, діють деструктивно. Наприклад, Ісус зображений з 
аномально довгим тілом, з маленькою головою; ангели вигляда-
ють як демони; Іван Хреститель з розпатланим волоссям своїм 
виглядом нагадує грабіжника або вовкулака. Студенти теології 
переконані, що це якраз та вища духовність, яка має виражатися 
не реалістичними образами, а малюванням таких карикатур. 
Але це безумна демагогія! І саме ця демагогія просовується під 
великим тиском, особливо з другої половини минулого століття. 
Отож і у східному церковному мистецтві приховано завіяв дух 
II Ватиканського Собору.

Але дух, який випромінює з  ікон, залежить також від кон-
кретного  іконописця, від того, якого він має духа. Якщо має 
духа алкоголізму, симпатії до окультизму, живе нечистим жит-
тям або під впливом негативної духовності, то це просто дихає 
з його образів.

Приклад: священик, захоплений сучасною іконографією, за-
просив найвідомішого представника сучасної іконописної школи 
малювати новий іконостас. Коли місцевий парох з великим за-
хопленням урочисто відкрив іконостас, віруючі були шоковані. 
Одні казали: «Що це означає?!». Другі: «Цього в нашому храмі не 
може бути! Це вікно до пекла, а не до неба!». Інші: «То тепер в 
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храмі ми маємо вшановувати демонів?». В результаті іконостас 
мусіли викинути.

З  іншого  боку,  протестанти помилково  стверджують, що 
вшановуючи святі образи та фігури, католики  і православні 
вчиняють ідолопоклонство. Це друга крайність. Ми не покло-
няємось образам як ідолам, але вшановуємо тих, кого образи 
представляють.

Католики і православні під час вшанування Богородиці роз-
різняють т. зв. культ гіпердулії  , а при вшануванні святих — 
культ дулії. Божественну пошану (культ латрії) віддають лише 
Богу, Божому Сину Ісусу Христу.

Немала річ, що Страсбурзький меморандум, який має на меті 
ліквідацію Православної Церкви, насамперед наголошує на тому, 
що необхідно запроваджувати ікони на зразок ікон епохи Від-
родження. На жаль, це вже сталося.

Якого духа вносять ці ікони, пропаговані Страсбурзьким ме-
морандумом? Вони не є вікном до неба, а скоріше до пекла. 
Перед ними неможливо молитися. З них не випромінює ні чисто-
та, ні простота духа. Вони справляють враження нереальності, 
слабоумства, нечистоти і навіть демонізму.

Тому хай кожен священик розпочне реформу у своєму храмі. 
Не є проблемою вибрати гарні та духовні ікони з минулого, які 
сьогодні за допомогою техніки можна дешево скопіювати на 
папір чи полотно, так що навіть не потрібно великих фінансових 
витрат. Не відкладайте і розпочніть духовне очищення у своєму 
храмі!
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свЯті мученики косьма і Дам’Ян

Святі страстотерпці Кось-
ма  і  Дам’ян  були  рідними 
братами.  Їхні  батьки похо-
дили зі Сирії, але вони обоє 
народилися у Римі.  Інші  іс-
торичні джерела вказують, 
що вони також народилися 
на  Сході,  але  успадкували 
невеликий  маєток  поблизу 
Риму. Обоє були виховані в 
християнському благочесті.

Мати Теодотія найперше 
дбала про духовне виховання 
своїх дітей. Одного вечора повчала їх, кажучи: «Мої діти, прошу 
вас, щоб ви завжди молилися до Бога. Він вас ніколи не залишить. 
Молитва є вашим вогнем любові до Ісуса! Наше завдання — спа-
сти свою душу і здобути для Христа якнайбільше душ. Цю ласку 
нам Господь дає на молитві. Пекло добре знає, якою сильною є 
молитва. Тому всіма можливими способами намагається відве-
сти нас від правдивої молитви». Коли вона це говорила, то малий 
Косьма її запитав: «Мамо, а як ми маємо молитися?». Теодотія 
відповіла: «Найперше треба усвідомити, що ви стоїте перед 
Ісусом. Він є тут присутній, Він вас бачить, чує, знає і любить. 
Тоді визнайте Йому свої гріхи і просіть у Нього прощення. Ісус є 
єдиний, хто нам прощає гріхи. Потім можете віддавати Йому 
труднощі і возносити свої прохання. Суть молитви — це з’єд-
нання з Богом, тому треба бути уважними, відкидати розсіян-
ня, спогади чи плани на майбутнє. Уявіть, якби ви, наприклад, 
зверталися до мене, але думали б про щось інакше і дивилися 
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в інший бік. Це була б зневага. А тим більше, ми повинні бути 
уважними до Ісуса. На молитві не тільки ми говоримо до Бога, 
але й Бог промовляє до нас, дає рішення до конкретних важких 
ситуацій, потішає, сповняє серце радістю і миром. Знайте, мої 
діти, якщо ви маєте Ісуса, то не мусите нічого боятися». Після 
тих слів Теодотія разом з дітьми стала на коліна і всі троє почали 
молитися. Діти прислухалися до слів своєї матері й старалися 
робити відповідні кроки віри. З дитинства брати навчилися мо-
литися і в подальшому своєму житті завжди прибігали до Ісуса 
на молитві. Свята мати добре виховала своїх дітей і передала їм 
справжню мудрість.

Косьма і Дам’ян навчивлись лікарської майстерності, зціляли 
всілякі хвороби: мали-бо благодать самого Бога, що їм у всьому 
співдіяла. I коли клали свої руки на страждаючих людей, зра-
зу ті цілком здоровими ставали. Добрі ж лікарі ні від кого не 
брали винагороди, за що й назвали їх безкорисливими. Лише 
єдиної найдорожчої винагороди від зцілених потребували — 
віри в Христа. Перебували не лише в самому Римі, а й обходили  
навколишні міста і села й недужих зцілювали, багатьох навер-
таючи до Бога. Ще ж, окрім благодаті зцілення, вони щедрою 
милостинею чинили добро людям: мали-бо великий маєток, від 
прадідів зібраний, що після батьків залишився їм у спадок. Про-
давали і роздавали те убогим та потребуючим, годували голод-
них, одягали нагих, всіляку милість та милосердя до бідних і 
нужденних виявляли. А коли зцілювали хворих, говорили їм так: 
«Ми лише руки на вас кладемо, силою ж нашою нічого вдіяти 
не можемо, але все робить Всемогутня сила Христа, Єдиного 
Істинного Бога. Якщо в Нього без сумніву повірите, зразу здорови-
ми станете». Ті ж, повіривши, отримували здоров’я. I так щодня 
багато людей відверталося від  ідолопоклонницького нечестя і 
приєднувалося до Христа.

Ці святі лікарі перебували в одному селі поблизу Рима і про-
світили всю околицю святою вірою. Не терпів диявол дивитися 
на таке їхнє життя, що сяяло чеснотами, і намовив деяких своїх 
служителів, щоб ішли до царя й обмовили невинних. Царював 
тоді в Римі Карин (283–284). Він, послухавши наклепників, зра-
зу послав воїнів у те село взяти безкорисливих лікарів Косьму і 
Дам’яна та привести до нього на суд. Коли дійшли воїни до того 
села й про Косьму та Дам’яна почали розпитувати, прибігли вірні 
до святих і просили їх, щоб десь сховалися, поки не мине гнів 
царський. Святі того не хотіли й слухати — прагнули добровільно 
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вийти до воїнів, які їх шукали, з радістю бажаючи постраждати 
за Христа. Але коли більше вірних до них зібралося і слізними 
проханнями їх переконували, щоб зберегли своє життя не задля 
себе, а заради спасення багатьох, покорилися їм, хоч не хотіли. 
Вірні сховали святих в одній печері. Воїни їх всюди старанно 
шукали і не знайшовши, сповнилися люті і гніву, взяли деяких 
чесних мужів з того села, ланцюгами їх закували і повели до 
Риму. Про те довідавшись, святі Косьма і Дам’ян непомітно вте-
кли з печери, притьмом побігли вслід за воїнами і, наздогнавши 
їх на шляху, казали їм: «Відпустіть невинних, нас же візьміть: 
ми-бо ті, кого вам наказано взяти». Воїни відпустили тих мужів, 
а на святих Косьму і Дам’яна наклали вериги й до Рима відвели, 
і до ранку пильнували святих у путах.

Зранку ж сів цар на привселюдному суді  і поставив перед 
собою святих в’язнів Косьму і Дам’яна й голосно почав до них 
промовляти, кажучи: «Чи ви ті, що з богами батьківськими во-
юєте і якоюсь чарівною хитрістю, хвороби в людях і худобі, без 
винагороди, зцілюєте, зваблюючи простих людей відступати 
від батьківських богів і законів? Але хоч тепер, відвернувшись 
від свого блуду, послухайте доброї моєї поради і йдіть принесіть 
жертву богам, які до цих пір вам довготерпіли, зносячи від вас 
кривду. Не віддали вам злом за зло, хоч і могли віддати, але 
терпіли, чекаючи вашого до них навернення». Святі ж Христові 
угодники, наче єдиними устами, царю відповіли: «Ми жодної 
людини не звабили, ані чарівної хитрості не знаємо, ані 
жодного зла не вчинили нікому, але лікуємо хвороби си-
лою Спаса нашого Ісуса Христа, який заповідав, кажучи: 
“Хворих зцілюйте, прокажених очищайте”. Робимо це без 
винагороди, бо і Спас заповідав, кажучи: “Задарма взя-
ли, задарма віддавайте”. Маєтків-бо не потребуємо, але 
спасення душ людських шукаємо, і немічним та убогим 
служимо як самому Христові. Він-бо наше старання, щодо 
нужденних собі присвоює, казав-бо: “Я був голодний і ви 
нагодували Мене, спраглий був — і напоїли, нагий був — і 
одягнули Мене”. Ці Його заповіді намагаємося виконувати, 
сподіваючись, прийняти від Нього винагороду у вічному 
житті в Царстві Небесному. А тим, кого ти вважаєш бо-
гами, служити ніяк не хочемо. Сам ти їм служи і ті, що 
з тобою, ми ж знаємо точно, що вони не є богами. Якщо 
ж хочеш, о царю, дамо тобі добру пораду, щоб ти пізнав 
одного істинного Бога, Творця усіх, що дає сонцю своєму 
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світити на добрих і поганих і дощ посилає на праведних 
і неправедних, на потребу нашу, на славу ж превелико-
го Імені свого. Йому служи, відступивши від бездушних і 
неживих ідолів!». Цар же Карин відповів їм: «Не покликав вас 
вправлятися в красномовстві, але щоб ви жертву богам принес-
ли». Мовили святі: «Ми єдиному Богові нашому жертву без-
кровну приносимо — душі наші, бо визволив Він нас із сітей 
диявола і дав Єдинородного свого Сина на спасення всього 
світу. Він — Бог наш, не творіння, а Творець усіх. А твої 
боги — людська вигадка, діло рук митців. I якщо не було 
б таких людей, що уміли зробити вам богів, не мали б ви 
кому кланятися». Карин сказав: «Не дорікайте вічним богам, 
але краще підійдіть із жертвами і поклоніться їм, поки ви ще не 
зазнали мук, що на вас чекають». Раби ж Христові сповнилися 
Духа Святого і мовили: «Будь осоромлений з богами своїми, о 
Карине. Тому що відвертається розум твій від предвічного 
живого Бога і схиляється до бездушних ідолів, що ніколи 
не жили, тому нехай, на твоє осоромлення, повернеться 
обличчя твоє з місця свого, щоб переконався ти що може 
наш Бог».

Коли святі те сказали, зразу Каринові змінилося обличчя,  і 
шия скрутилася, і обернулося його лице цілком назад (на плечі), і 
не міг повернути шиї своєї і ніхто не міг допомогти йому. I сидів 
на престолі з обернутою головою і скривленою шиєю. Люди ж, 
дивлячись на те, голосно взивали: «Великий Бог християнський, 
і нема іншого Бога, окрім Нього!». I тоді багато людей повірило в 
Христа і просило святих лікарів, аби зцілили царя. Ба й сам цар 
просив, кажучи до них: «Нині справді знаю, що ви раби істинного 
Бога, тому прошу вас: так як ви вилікували багатьох, зціліть і 
мене, щоб і я повірив, що нема іншого Бога, окрім Бога, якого ви 
проповідуєте, Бога, який створив небо і землю». Святі ж сказали 
йому: «Якщо пізнаєш Бога, що дав тобі життя і царство, і 
повіриш у Нього всім серцем своїм — Він тебе вилікує». Цар 
же голосно мовив: «Вірю в Тебе, Господи Ісусе Христе, істинний 
Боже, помилуй мене і не згадуй мого попереднього невірства!». 
Коли цар те сказав, випрямилася шия його і лице його стало на 
місці своєму, так як було спочатку. Встав цар з місця, звів очі 
до неба і піднісши руки свої віддавав зі всім людом дяку Богові, 
кажучи: «Благословен Ти, Христе, істинний Боже, що на світло 
привів мене через цих святих рабів Твоїх».  I так зцілився цар 
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тілом і душею, вшанував святих лікарів Косьму і Дам’яна та й 
відпустив їх з миром.

А святі брати, вийшовши з Рима, пішли у своє село. Чули ж 
мешканці села того і навколишніх сіл про все, що в Римі зі свя-
тими діялося, вийшли назустріч угодникам Божим і прийняли 
їх з радістю, веселячись  і славлячи Владику Христа. Святі ж 
знову, за звичаєм своїм, обходили навколишні міста і села, не-
дуги зцілювали, святою вірою душі просвітлювали і знову в село 
своє поверталися. Цар же Карін був невдовзі убитий і над цілою 
імперією зацарював Діоклетіан.

Косьма і Дам’ян відправились в Сирію і там продовжили своє 
лікарське діло та місію. За імператора Діоклетіана християни 
зазнали нового  і останнього переслідування. Тоді святі брати 
були ув’язнені і приведені на суд. Коли вони не хотіли зрадити 
Ісуса Христа, їх розтягли на катівні, але вони молилися. До на-
місника сказали: «Ми не зважаємо на ці муки, бо терпимо їх в 
ім’я Ісуса! Якщо маєш болючіші катування, то випробуй їх на 
нас, бо з нами є Христос!». Роздратований намісник наказав 
відвести мучеників до моря і там їх втопити. Але Бог був їхнім 
Оборонцем. Коли кати зв’язали їх і кинули в море, хвилі викинули 
їх на берег неушкодженими. Забобонний правитель приписав 
це чарам і сказав святим братам:  «Я об’єднаюся з вами, якщо 
навчите мене вашого чарування». Але вони відповіли: «Про чари 
ми нічого не знаємо, ми християни! Приєднайся до нас в 
ім’я Ісуса Христа і пізнаєш Його всемогутність!». Намісник 
вигукнув: «Я більше не потерплю вашої хули на наших богів!». 
І наказав відвести мучеників до в’язниці. Наступного дня він 
наказав розпалити вогнище і двох мучеників кинули у вогонь. 
Але полум’я їм не зашкодило. Здивований намісник знову вигук-
нув: «Ви могутні чарівники! Я не перестану вас мучити, поки 
не підкоритесь волі імператорів і не принесете жертви богам!». 
Святі брати відповіли: «Ваші боги і правителі слабкі. Нашим 
Царем і нашим Господом є Христос, Син Божий!». Тоді на-
місник наказав повісити Косьму і Дам’яна на хресті, кидати в 
них каміння і стріляти стрілами. Але камені та стріли від них 
відскакували  і не завдавали  їм шкоди, але поранили кількох 
катів. На кінець Косьма і Дам’ян були стяті з мечем у 287 році.



188

свЯті мученики акинДин, Пигасій, 
анемПоДист та 7 000 замучених з ними

Ці події відбувалися в Персії за правління царя Саворія (309–
379), який був поганином і сильно ненавидів християн. У його 
царському дворі служило троє юнаків: Акиндин, Пигасій та 
Анемподист. Вони були таємними християнами, але попри те 
ще й інших навертали до Христа.

На цих трьох деякі наговорили цареві, що вони не тільки 
самі вірять в Розп’ятого, але й інших навчають тієї віри. Цар із 
гнівом каже до наклепників: «Чому ви, давно знаючи про таке, 
не сказали мені, ані не привели їх до мене?». А ті відповіли: «Коли 
прикажеш царю, зараз же поставимо їх перед тобою». Тоді цар 
дав наказ і ті пішли їх схопити. Прийшовши до житла, в яко-
му перебували святі, знайшли двері зачинені, бо святі якраз 
перебували на молитві. Тоді вони розбили двері, схопили їх  і, 
зв’язавши, повели до царя. Цар, побачивши їх, почав мирно 
запитувати: «Звідкіля ви є, діти мої?». Святі відповідали: «Бать-
ківщина наша — Царство Небесне, в якому царює Єдиний 
Бог, Отець, Син і Дух Святий!». Цар мовить до них: «Вельми 
ви дерзновенні, що смієте іншого Бога переді мною визнавати. 
О, я бачу, що ви ще не пізнали, що то є рани і різні муки!». Святі 
відповіли: «Ми відважні є в Бозі нашому і готові за Нього 
прийняти муки! Коли не віриш словам нашим, випробуй 
ділом. Наклади на нас муки, які тільки знаєш, та поба-
чиш, що нашого Бога ми не відречемося!».

Коли святі продовжували докоряти цареві за його багатобож-
жя і прославляли єдиного Бога Ісуса Христа, цар розгнівався і 
наказав кожного з них бити суковатими палицями. А святі в тих 
муках благословляли Бога радісним співом. Їх били немалий час, 
і вже б давно вони умерли від численних ран, якщо б сам Бог 
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не тримав їх при житті, на з’явлення у них своєї сили. Коли цар, 
бачив їхнє велике терпіння, що не кричать і не падають духом, 
то дивувався. Напав на нього жах,  і раптом він впав назад з 
царського престолу. Святі кликнули до нього: «Господь наш, 
який дав тобі життя, Той тебе знову підійме, щоб ти по-
бачив у нас Його силу!». Присутні думали, що цар смертельно 
вдарився і прибігли підняти його. Він же ледь живий піднявся 
та тяжко приходив до тями.

Потім цар ще більше роз’ятрився, думаючи, що вони якимось 
чародійством вчинили це йому. Тоді наказав підвісити святих 
мучеників і під ними розпалити вогонь, щоб від вогню погину-
ли. А вони в тих муках прославляли Бога: «Господи і Творче 
наш, зраджений за нас, обпльований і як злочинець зви-
нувачений та й на дереві повішений, Ти все своєю рукою 
утримуєш. Прийди і поглянь на наше страждання, яви 
нам своє спасіння. Поглянь на болі наші та помилуй нас. 
Об’яви всім, що ми Твої раби».

Тоді з’явився  їм сам Ісус Христос, маючи світле лице, мов 
сонце. З Його появою розв’язалися пута мучеників і погас во-
гонь. Коли вони наповнилися радістю із появи Господа, знову 
Ісус став невидимий. Побачив їх цар здоровими, здивувався і 
сказав: «Що це з вами було?». Вони відповіли: «Ісус Христос спас 
нас від твоїх мук. Подивись на Його силу і осоромся!». Але 
безбожний Саворій почав хулити на Христа. Закричали святі: 
«Німі нехай будуть уста беззаконні, що хулять істинного 
Бога!». І відразу цар онімів. Мученики говорили до нього: «Тепер 
скажи, царю, яким богам повелиш принести жертву?». Цар, не 
мігши промовити жодного слова, тільки очима злісно блискав. 
Святі говорили далі: «Що з тобою царю, чому не говориш до нас? 
Може хочеш нас взагалі відпустити?». Саворій очима та руками 
давав зрозуміти присутнім, щоб вони взяли мучеників та зачи-
нили в темниці, але ніхто його не розумів. Тоді цар зірвав із себе 
свою накидку, вдарив нею об землю і, як божевільний, почав 
перед усіма топтати її ногами. Народ бачив це і дивувався. Було 
їм шкода царя, через те, що з ним сталося. Мученики сказали до 
людей: «Засліплені розумом! Дивлячись, не бачите і, слухаючи, 
не чуєте, ваші серця стали закам’янілі!». Коли святі говорили, 
з’явився полк Божих ангелів, їх багато хто з людей побачив, і від 
страху попадали на землю та повірили у Христа.

Саворій був німим і не міг нічого зробити, тому почав від злості 
бити себе по лиці. Акиндин побачив, що цар в такій розпуці, зми-
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лосердився над ним і промовив: «В ім’я Ісуса Христа, знову гово-
ри!». І тоді розв’язався його язик, і він почав говорити, але не бла-
гословляючи Бога, а ще більше хулячи: серце його затверділо. Хоч 
побачив на собі караючу Божу руку, не захотів пізнати істини, ду-
мав, що все те сталося через чародійство мучеників. Розпалився 
гнівом і промовив: «Акиндина, Пигасія і Анемподиста жорстоко 
замучу, а вам, наближеним, відплачу, бо не слухали мене, коли 
знаками говорив вам, щоб мучили цих християн замість мене!».

Тоді Саворій сказав до мучеників:  «Якщо не поклонитеся 
богам, вам не уникнути моєї руки, і помрете лютою смертю!». 
Вони відповіли: «Убий нас, як бажаєш, але ми не відречемося 
Єдиного Бога, який приготував для нас вічне життя!». Цар 
засміявся і каже: «Мої діти і друзі, якщо ви шануєте одного Бога, 
то і я не примушую вас поклонятися багатьом богам, тільки 
одному, якому і я поклоняюся — це є великий Дій. Він найбільший 
серед усіх богів, йому одному і ви зі мною поклоніться, а щодо 
інших богів, то як собі захочете. Досить й одного шанувати». 
Блаженний Анемподист відповів цареві:  «У який спосіб велиш 
воздати честь Єдиному Богові?». Цар, вчувши це, зрадів, дума-
ючи, що хочуть поклонитися нечестивому Дієві, і каже до них: 
«Ходіть, діти мої, зі мною до храму великого Дія і робіть те 
саме, що і я роблю». Мученики сказали: «Ти, царю, як молишся, 
так і молися, а ми, як здавна навчилися, так помолимося». Цар 
не зрозумів, що вони кажуть, але думав, що вони схилилися до 
ідолопоклонства,  і говорить  їм:  «Чому раніше не пристали до 
моєї волі, тоді б і не прийняли таких мук; тепер простіть мені, 
що я вас образив, обіцяю воздати вам своєю великою любов’ю».

Коли вони прийшли до того мерзенного храму, цар взяв їх 
за руки, увійшов із ними до храму й почав кричати: «Великий 
бог Дій і велика сила його, прийдіть, улюблені мої, і помоліться 
великому богу Дію!». Святі відповіли: «Так і зробимо, помолимося 
до великого Бога!». Мученики перехрестилися, упали на коліна,і 
підняли руки до неба і почали молитися до Бога, в Тройці єди-
ного, Отця, Сина і Святого Духа. І зразу струснулося те місце, 
і храм почав валитися — цар злякався, вибіг геть з усіма, які 
були з ним, тоді впав храм, і усе, що було в храмі, розбилось у 
порох. А святі були неушкоджені від падіння храму, та весели-
лися Христовою силою, і насміхалися над неміччю поганських 
богів. Розпалився цар ярістю на мучеників і кричить до них: «Чи 
таке ваше до Дія навернення й поклоніння? Чи така ваша мо-
литва, що своїми чарами храм і богів розбили?». Святі відповіли: 
«Як віддавна навчилися, так і молилися єдиному Богові, Творцеві 
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всього світу. А чародійством ми ніколи не займалися. Храм впав 
силою святого Імені нашого Бога».

Тоді Саворій із злобою в серці наказав, щоб Акиндина, Пигасія 
та Анемподиста зашили в шкіряні мішки і вкинули в море. Коли 
ж це сталося з’явилися ангели Божі, витягнули святих мучеників 
із моря і, звільнивши із мішків, поставили їх на суші живих та 
здорових. Почув цар, що мученики є живими, розгнівався на 
воїнів, яким доручив, щоб вони вкинули їх у море: думав, що не 
послухали його і відпустили їх на волю. Через те спершу наказав 
воїнам відсікти руки, а потім втопити їх в морі. Коли воїнам 
відсікали руки, один із них на ім’я Афтоній підвів очі до неба і 
сказав: «Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Боже, в якого вірують 
християни, і ми віруємо в Тебе і поклоняємось Тобі, і за Тебе 
вмираємо. Спаси нас, недостойних, по великій милості Твоїй». 
Як же тих воїнів мали втопити, вони прикликали ім’я Господа 
нашого Ісуса Христа, — і так у морських водах були потопленні.

Святі мученики Акиндин, Пигасій та Анемподист знову були 
схоплені і зачинені в темниці. Цар, геть розбитий, пішов у свою 
спальню, ліг на ліжко,  і прикликав до себе своїх бояр. Почав 
говорити до них з гнівом, бо вони залишили його самого труди-
тись у суді, який чиниться над християнами. Ті відповіли, що 
то непотрібна річ, щоб бути учасниками в таких судах і бути 
причетними до покарання невинних християн. Але цар, ніби не 
чувши, говорив далі: «Чому вчора ви стояли, затуливши свої ву-
ста руками?». Один же із бояр, на ім’я Єлпидифор, засміявшись, 
відповів: «Бо сміялися ми з твого божевілля. І ми досі були 
нерозумні, слухаючи тебе». Цар сказав одному із наближених 
ударити Єлпидифора в лице. Коли побачили це всі бояри, почали 
обурюватися і сказали цареві: «Знай, царю, що ми не є такі, як 
ти». Цар зрозумів, що всі бояри однодумні з Єлпидифором, побо-
явся і не хотів їх більше гнівити, тож сказав: «Вибачте мені, що 
з великої печалі притемнився мій розум!». Тоді бояри покинули 
царя та й розійшлися по своїх домах. Саворій цілу ніч злостився в 
серці на них, і думав, як би відомстити боярам і вбити мучеників. 
Назавтра наказав мучеників засудити на усічення. Коли ішли 
святі за місто на страту, численний натовп поган, які повірили 
в Ісуса Христа, рушив за ними, плачучи: «Раби істинного Бога, 
чому нас залишаєте без повчання?». Христові мученики відпо-
віли: «Милосердний Бог подбає про вас, тільки безсумнівно 
віруйте в Нього і Він вас не покине».

Дехто із царевих слуг побіг і розповів Саворію, що весь народ 
заступається за тих трьох християн і не дають виконати стра-
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ту. Цар сказав: «Виведіть 300 озброєних воїнів, і нехай посічуть 
людей, які вступилися за тих звабників». Слуги сказали цареві, 
що і деякі бояри є серед тих людей, і Єлпидифор з ними. Тож 
запитали, чи можна і бояр вбити з іншими? Саворій зрадів, що 
зможе заодно відомстити Єлпидифорові, і тим які заступилися 
за християн, тому наказав всіх посікти мечем.

Воїни повернулися за місто до всього народу і перед усіма 
зачитали царський наказ. Тоді всі люди, що там були, радісно 
викликували: «Слава тобі, Боже, що Ти дав нам благодать 
померти за Тебе і так прийти до Твого Небесного Цар-
ства!». Воїни обступили їх і вирізали всіх вістрям меча. В той 
день померло до семи тисяч тих, які повірили у Христа, разом зі 
св. Єлпидифором. Акиндина, Пигасія, і Анемподиста не вбили, 
але за наказом Саворія знову вкинули у темницю.

Наступного дня цар повелів розпалити вогненну піч, щоб 
спалити в ній трьох мучеників. Святих привели із темниці і по-
ставили перед царем, а він сказав до них: «Чи бачите цю піч? Це 
задля вас її розпалено». Тоді Акиндин відповів: «Тобі більша піч 
приготована в пеклі, щоб у ній із бісами був палений повіки». Цар 
з гнівом відповів: «Невже і я біс?». Відповів святий: «Ти чиниш 
по-бісівському, і ім’я твоє зветься “цар бісам”, і добре тебе 
назвала твоя мати Саворієм, бо ти є спільником бісів». Цар 
каже до наближених: «Просіть мою матір, нехай прийде сюди до 
мене». Прийшла його мати, цар встав із свого престолу і віддав 
їй честь, посадив її біля себе і питає: «Скажи мені, мати, звідкіль 
в мене таке ім’я?». Відповіла мати: «Твій дід називався Саворієм, 
то й тобі дали ім’я Саворій». Цар показав пальцем на святих і 
каже: «А ці беззаконні кажуть, що моє ім’я бісівське». Його мати 
з того посміялася, — бо вже й сама повірила у Христа, але таїла-
ся перед своїм сином. Цар побачив, що мати сміється, збісився 
ярісно, і кинувся на неї та почав бити її по лиці. Вона, втікаючи 
від сина, схопилася за ноги святих мучеників, і плачучи, сказала: 
«Спасіть мою старість, раби Христові, бо бачу, що не тільки 
ім’я має бісівське, але й поводиться як біс!». Саворій зрозумів, що 
і матір його вірить у Христа, та й засудив її з тими мучениками 
на спалення. Крім того, ще й 28 царських воїнів повірили в Хри-
ста, і всі вони разом з Акиндином, Пигасієм, Анемподистом і з 
царевою матір’ю були вкинені в піч і, молячись у вогні, віддали 
Богові свої душі. Коли ж погасла піч і всі розійшлися, деякі із 
вірних прийшли до печі, знайшли тіла святих цілими й неушко-
дженими та й, узявши їх, гідно поховали — сталося це 330 року.
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свЯті мученики ЄПискоП акеПсим та інші

Перський цар Саворій,  був 
один  з  найлютіших  гонителів 
християн. По всіх  краях Пер-
сії він наказав повбивати усіх, 
що визнають  ім’я Господа  Ісу-
са. Тоді дуже багато християн 
постраждало  за  Христа,  на-
віть серед царських урядовців. 
Найбільше  вірних  повбивали 
поганські жерці та робили це з 
особливою жорстокістю. Про-
те, коли загинув євнух Азадис, 
улюбленець царя, то пересліду-
вання припинилося.  Тоді Цар 
лише повелів шукати й вигублю-
вати християнських пастирів.

У місті Наєсон мучителі схопили 80-річного єпископа Акепси-
ма та привели його до головного поганського жерця Адраха в 
місто Арвил. Святий старець сміливо визнав перед Адрахом, 
що він християнин і що він всіх переконує, щоб пізнали прав-
дивого Бога. Кат намагався звести його до поклоніння сонцю 
й вогню, котрим перси поклонялись, та відректись від Господа 
Ісуса. Акепсим йому відповів: «Хай затуляться твої нечисті 
вуста, що ображають мого Бога! Бо яка мені користь 
бути вільним та зберегти короткочасне земне життя? 
Невдовзі і так прийде смерть й без ваших мук. Адже не 
поміняю ліпшого на гірше! Не буду почитати ні сонце ні 
вогонь, аби ніхто не сказав, що більше люблю своє жит-
тя ніж мого Бога. Не продам небесні блага за дочасні!». За 
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це святого побили палицями так, що тіло відпадало від костей. 
Після довгого катування суддя промовив до нього: «Акепсиме, 
де є Бог твій, якому кланяєшся? Хай прийде нині і забере тебе з 
моїх рук!». Мученик відповів: «О безбожнику! Мій Бог всюди, 
Він наповняє небо й землю і має силу мене визволити з 
твоїх рук, але все-таки я не прошу Його про це, однак мо-
люся, щоб дарував мені терпеливість в муках, щоб коли 
витримаю до кінця, отримав вінець життя. Ти, порох й 
попіл, піднявся на Живого Бога, а за це, справді достойний 
бути вічно палений вогнем, котрому тепер поклоняєшся 
як своєму богу!». Старший над волхвами, почувши це, розгні-
вався і повелів зв’язати та кинути його у в’язницю.

Тим часом привели на суд священика Йосифа, якому було 70 
років та диякона Айтала, святих мужів, ревністю подібних до 
пророка Іллі. На питання, чому зваблюють людей своїм вченням, 
Йосиф відповів: «Ми не зваблюєм нікого, а навпаки, відвер-
таємо від брехні до правдивого Бога, Створителя всіх ви-
димих і невидимих істот». Але Адрах зупинив його, словами: 
«Закінчи свою довгу промову та поклонись вогню та сонцю!». Свя-
щеник відповів: «Не сподівайся, що покину Того, хто все це 
створив і поклонюся сотвореному!». Тоді св. Йосифа сильно 
побили терновими різками, що вся його шкіра здерлася та тіло 
відпадало від кісток. Він, весь в крові, закричав: «Дякую Тобі 
Господи, Боже мій, що дозволив мені цими стражданнями 
відпокутувати мої гріхи». Після того, його кинули у темницю 
до св. Акепсима, де вони один одного підбадьорювали. Перед му-
чителем залишився тільки диякон Айтал, зв’язаний ланцюгами. 
Адрах заговорив до нього: «А ти, що скажеш? Виконаєш царське 
повеління, поклонишся великому сонцю і вип’єш жертвенної 
крові, або залишися непокірним?». Святий диякон відповів: «Не 
буду я таким сліпим, як ти! Не пошаную створене більш, 
ніж Творця!». І почали Айтала бити прутами з терня. Потім слуги 
зв’язали його руки під колінами та скакали на нього, топчучи 
ногами. Він промовив до безбожника: «Тішишся, що бачиш моє 
тіло розтерзане, як пес чи ворон, які бачать трупа. Але 
знай, що я за ніщо маю оці муки!». Мучитель, дуже розгні-
вався і повелів бити святого ще більше. Перестали, аж тоді коли 
зламались його кості та м’ясо повідпадало від тіла. У в’язницю 
мусіли Айтала нести, бо сам не міг рухатися.

Через п’ять днів їх знову повели на місце, де був храм бога 
вогню, щоб їх судити. Суддя запитав, чи хочуть змінити свою 
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думку. Вони засвідчили, що ніяким чином, ні погрозами, ні му-
ками, ні дарами не перестануть визнавати єдиного Господа Бога. 
Тоді Адрах наказав зв’язати їхні руки, стегна й голінки, та па-
лицями крутити шнури, щоб вони стягувались і ламали кістки. 
Хрускіт костей було чути навіть тим, які стояли далеко. Святі так 
були мучені три години. Відтак їх понесли у в’язницю, де були 
й раніше. Сторожі було наказано нікого до них не впускати, а 
той, хто хотів би їм дати їжу, пиття чи одяг, мав бути вбитий. 
Так мученики, ледь живі, прожили у в’язниці три роки у великій 
нужді, терплячи голод та холод, і сильний біль від загнилих ран. 
Поглядом на них зворушувалась й сама сторожа, але боялась 
допомогти  їм, тільки деколи котрийсь з них чи інших в’язнів 
подавав їм шматок хліба або трохи води.

Через три роки до Арвилу прибув сам цар Саворій,  і тоді 
віддав святих мучеників на суд Ардасабору, найпершому з пер-
ських чарівників. Коли вони стояли перед ним, була це страшна 
картина, бо виглядали ніби живі мерці, тільки кістки зодягнені в 
шкіру. «Чи ви християни?», — запитав кат. «Так ми християни, 
віруємо єдиному живому Богу Ісусу Христу і Йому покло-
няємося», — відповіли страждальці. Мучитель промовив до них: 
«Бачите, яку біду принесла вам ваша віра, ви втратили образ 
живої людини через страждання. Раджу вам поклоніться сонцю, 
а коли не послухаєте мене, помрете лютою смертю». По довгій 
суперечці, чарівник не зміг схилити їх до відступництва, тому 
повелів найперше Акепсима бити ременями по хребті та животі. 
Било його 30 воїнів. З останніх сил він вигукнув: «З цілого сер-
ця я намагаюсь виконувати волю мого Господа!», і втратив 
свідомість. По тому єпископу відсікли голову, його тіло виволо-
кли на вулицю та кинули на поживу псам. Сторожа наглядала, 
щоб його не вкрали християни. Та через три дні воїни кудись 
відійшли і вірним вдалось забрати його мощі і чесно поховати.

Потім почали мучити священика Йосифа. Суддя закликав 
його: «Будеш жити, якщо підкоришся волі царя!». Святий у відпо-
відь закричав: «Один є Бог й немає іншого крім нього. У Ньому 
бо живемо, рухаємося і існуємо. Йому вірую і Його шаную, 
про царське повеління не дбаю!». Від катування старець знеміг 
настільки, що здавалось ніби помер. Тому його викинули геть, 
але згодом побачивши, що ще дихає, відвели Йосифа у в’язницю.

На кінець мучитель почав намовляти до ідолопоклонства ди-
якона Айтала. Святий сказав до нього: «Було би великою гань-
бою, якби, я, молодший та сильніший тілом, не пішов тим 
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самим шляхом, яким йшли мої отці. Не боюся смерти за 
Христа, котрий помер за мене. Не хочу заради дочасного 
життя втратити вічне!». Кат наказав мучити його більше 
за перших. Тоді мученик вигукнув: «Смердячий псе, ці муки 
налякають лише малодушних, а не божих мужів, які го-
рять Христовою любов’ю!». І почали вельми бити святого. Під 
час того він радів, що може бути живим прикладом мужності 
та відваги для інших християн. Ардасабор дивувався святому і 
тому запитав своїх наближених, у чому причина такої поведін-
ки християн. І пояснили йому, що їхнє вчення каже, що після 
смерті для них приготоване краще життя. Тому не дбають про 
себе, вибираючи радше страждати, ніж зректися своєї віри. 
Згодом страждальців віддали старості Адесхові, який кинув їх 
до в’язниці ще на пів року.

У тому місті була одна свята жінка, що називалась Снандулія. 
Вона вже багато років служила Ісусу Христу і тайкома відвідува-
ла ув’язнених християн, яким приносила їжу, обмивала їхні рани 
та скріплювала на дусі. Довідавшись, про Йосифа та Айтала, 
заплатила багато золота сторожі, щоб на короткий час дозволи-
ли їй взяти святих у свій дім. Снандулія служила їм, наскільки 
змогла. При тому, однак, гірко плакала. Коли св. Йосиф опри-
томнів і побачив це, то подякував їй за проявлене милосердя, 
але сказав, що плакати над ними — це чуже християнській вірі 
та надії. Бо ті, що ради Христа переносять скорботи, випрошу-
ють вічне спасіння для багатьох. Ранком святих було віднесено 
назад до темниці.

Минуло шість місяців. Замість Адесха прийшов інший суд-
дя, який був ще жорстокішим, на ім’я Зерот. Йому сказали про 
мучеників, які перебуваючи в тюрмі трохи одужали. Мучитель 
повелів привести їх перед себе, і довго їх переконував, щоб вони 
відреклися Ісуса. Але, не досягнувши нічого, звелів повісити 
святих головою вниз та бити воловими жилами.

Ті, що стояли поруч, тихо мовили до Йосифа: «Чоловіче, якщо 
соромишся людей та не хочеш перед усіма принести жертви, то 
обіцяй зробити це таємно й будеш звільнений». Святий голосно 
скрикнув: «Відступіть від мене всі, що чините беззаконня. 
Не зроблю таке, бо мій Господь все бачить!». Три години 
його били, а потім занесли назад до темниці. Диякона Айтала 
також сильно побили та він під час страждань безперестанно 
говорив: «Я — християнин!».
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За короткий час знову були поставлені перед суддею, який 
наказував їм пити жертвенну кров. Вони на це однодушно від-
повіли: «Не годиться людям пити кров, а тільки псам. Ти, 
хоч єством є людина, проте маєш характер тварини, 
та гавкаєш на Бога, котрий тебе створив, тому сам пий 
кров і впийся нею!». Тоді суддя, порадившись з радниками, 
видав остаточний вирок: нехай вони від християн будуть побиті 
камінням. Святий Йосиф сказав, що хоче сказати щось судді. 
Той прибіг до нього, гадаючи, що хоче йому підкоритися. Святий 
наповнив свої вуста слиною та плюнув мучителю в лице. І повер-
нувся Зерот з ганьбою на судилище. Відтак послано було багато 
слуг витягувати християн з будинків, щоб вони під примусом 
каменували св. Йосифа, якого зв’язаного, поставили по стегна 
у викопану яму. Вони так чинили, змушені силою, хоча й не хо-
тіли. Тільки блаженна Снандулія сміливо відмовилась, кажучи: 
«Краще мені самій померти, аніж підняти руку на святого 
мужа!». А коли довкола мученика лежало вже стільки каміння, 
що було видно лише голову, то один поганин, піднявши великий 
камінь, вдарив ним Йосифа у голову. Так він віддав свого духа в 
руки Небесного Отця. І було поставлено сторожу, біля його тіла. 
Однак четвертого дня настав землетрус, громи та блискавки. 
Вогонь з небес впав й спалив воїнів, а каміння розметалось, 
ніби порох. Коли це закінчилось, люди прийшли подивитися на 
місце, де було тіло мученика, але не знайшли нічого, бо Господь 
переніс його на невідоме місце.

Диякон Айтал був відведений у село Патріяс,  і там помер 
такою самою смертю, як священик Йосиф, побитий камінням 
від християн, яких до цього насильно змусили. Його святі мощі 
вночі забрали монахи, що перебували поблизу, та чесно похова-
ли. Чимало людей побачили світло з неба й ангелів, які співали, 
славлячи Бога, котрий прославляє своїх святих. Їхніми молитва-
ми нехай і ми сподобимося повіки співати Господу нову пісню 
на небесах.
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свЯтий йоаникій великий

Преподобний  Йоаникій  наро-
дився 754 року у Витинії  (північ-
на Туреччина) в сім’ї бідних, але 
побожних хліборобів Миритрикія і 
Анастасії. Малим хлопцем Йоани-
кій за велінням своїх батьків пас 
домашню худобу. Він хоч не був 
відданий на навчання, але розум 
мав більший від усіх хто вчилися, 
бо полюбив Божі заповіді і прийняв 
їх до серця, тому сам Святий Дух 
його навчав. Йоаникій був змалку 
покірний, терпеливий і слухняний 
батькам. А до молитви мав таку 
охоту, що не раз, перехрестивши 
своє стадо, лишав його, а сам на 
цілий день йшов до лісової гущави-
ни і там старанно молився до Бога. 
Стадо паслося саме і жодної шкоди 
йому не було.

У той час правив імператор Лев IV, прихильник єресі іконо-
борства. Він наказав по всьому своєму володінні знайти юна-
ків, придатних до війська. Коли посланці побачили 18-річного 
Йоаникія, міцного статурою, забрали його з собою на службу. 
Йоаникій став хоробрим воїном, страшним для своїх ворогів, 
дорогий співтоваришам через своє чеснотливе життя, а Богові 
був любий, бо навіть у тяжких умовах військової служби старан-
но зберігав Божі заповіді.
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Та невдовзі, диявол, який завжди повстає проти угодників Бо-
жих, обманув Йоаникія і схилив його до єресі іконоборства. Тою 
єрессю через царів-єретиків була зворушена уся Божа Церква на 
сході. Ікони нищились і палились, а того, хто святі ікони почитав, 
переслідували. Тією єрессю був обманений Йоаникій, що і чути 
не хотів про ікони, хоча й дотримувався Господніх заповідей. Але 
Бог змилувався над Йоаникієм. Коли він з військом вертався із 
Заходу і переходив якусь частину Олімпійської гори, перестрів 
його один монах і під натхненням Святого Духа сказав йому: «О 
дитино, Йоаникію! Хоча й називаєш себе християнином, чому 
Христову ікону зневажаєш? Знай же, що марними є всі твої добрі 
діла, коли не маєш правовірної віри». Зрозумів Йоаникій, що через 
цього монаха до нього говорить Бог. Він впав на землю, каявся 
і просив у Бога прощення, що в невіданні згрішив.

Від того часу Йоаникій почав шанувати святі ікони, відрікся 
єресі іконоборства, а свій гріх покутував постом і молитвою. Так 
жив у покаяння шість років. Після чого був узятий на війну, на 
якій показав таку хоробрість, що після повернення сам імператор 
хотів його вшанувати. Коли повертався Йоаникій з військом піс-
ля війни, побачив Олімпійську гору, що стояла праворуч, згадав 
того монаха, який йому докорив, і тоді вирішив у своєму серці 
покинути світ та піти служити Богові. Коли Йоаникій прийшов 
у царське місто і мав отримати за свою мужність під час боїв 
сан і великі дари, все те зневажив і, за прикладом ап. Павла, усе 
вважав за сміття (Флп. 3, 8). Після 24 років свого воїнства, він 
покинув службу і своїх товаришів, бажаючи пустельної самоти. 
Але спершу 42-річний Йоаникій прийшов за порадою до ігумена 
Агавровського монастиря Григорія, який похвалив його думку, 
але спочатку порадив пізнати спільне монаше життя, а вже 
по тому йти у пустелю. За його радою декілька років Йоаникій 
випробовував своє покликання в монастирі: вчився послуху і 
покори, а до того навчався грамоти, бо був не вчений. Йоани-
кій перебував по черзі в трьох монастирях, придивляючись та 
навчаючись їхнього уставу та життя. За декілька років з Божої 
волі почав провадити пустельне життя. Преподобний оселився в 
горах і жив там в безнастанних постах і молитвах, які закінчував 
словами: «Уповання моє — Отець, прибіжище моє — Син, по-
кровитель мій — Дух Святий!». Ці слова, за його прикладом, 
повторювали також інші монахи, і з часом ця молитва увійшла 
до багатьох церковних молінь.
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За декілька років самітного життя пішов Йоаникій до однієї 
церкви, що була неподалік. Якраз тоді до тієї церкви прийшли 
воїни, що колись служили зі святим та мали з ним дружбу. Один 
з них, впізнавши Йоаникія, обійняв його і плакав з радості та 
нагадував йому колишнє його життя, хоробрість у битвах, славу і 
честь, яку мав у царя, і дивувався, чому все те залишивши, захо-
тів в убогості жити. Повернувся той воїн до своїх співтоваришів, 
бажаючи їм звістити про Йоаникія. Святий, уникаючи людської 
слави, тим часом, втік від них, і подався у гори Контурійські.

Трапилося йому йти повз жіночий монастир, в якому була 
монахиня, сильно мучена бажанням повернутися у світ і одружи-
тися. Настоятелька переконувала її зі сльозами, щоб з любові до 
Ісуса терпіла і боролася, і щоб не покидала монашого життя. Але 
не могла її переконати. Почувши про це, Йоаникій змилосердився 
і сказав закликати її. Тоді помолився за неї, щоб Господь позба-
вив її диявольської спокуси. І Господь його вислухав. Монахиня 
була звільнена від усіх нечистих думок, залишилась у монастирі 
та вірно служила Богові. А Йоаникій пішов своєю дорогою до 
гір Контурійських, до гори Олімп (гора Улудаг). Але раптом і на 
нього напали погані нечестиві думки й піднялася пристрасть. 
Святий довго боровся, безнастанно молився і прикликав святі 
імена Ісуса і Марії, а тяжкою працею і постами втомлював своє 
тіло, бажаючи ліпше померти, аніж згрішити. Так терпів св. Йо-
аникій деякий час, поки Божа благодать не прогнала нечистих 
духів і до нього повернувся мир. З того часу було дано йому від 
Бога владу над нечистими духами.

Якось під час молитви святий побачив таке видіння: на схід-
ному краю гори на якій перебував, явилося джерело, яке щедро 
виточувало воду. Навколо джерела стояло безліч овець, які цю 
воду з нього пили. Здивувався святий баченому, знаючи, що не 
було там ніколи джерела, а й овець у тому місці не було ніколи. 
На наступний день пішов на те місце, та ані овець, ані джерела 
там не знайшов, лише гарну місцевість, яка була придатною для 
життя. А коли довідався від старших людей, що раніше на тому 
місці була церква Пресвятої Богородиці, так витлумачив своє 
видіння, кажучи: «Цим джерелом є Богородиця, а вода, яка щедро 
із нього виходила, є Її благодать, що має бути на тому місці, а 
вівці — це люди, котрі причащаються її благодаті». Після того 
Йоаникій приклав велике старання та побудував на тому місці 
чудову церкву на честь Пресвятої Богородиці. Біля неї влашту-
вав монастир, та з Божою допомогою і з сприянням Діви Марії 
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зібрав там багато братів. Коли ж будували церкву, трудився і 
сам преподобний Йоаникій, носячи каміння і допомагаючи бу-
дівничим, хоч мав вже майже 60 років.

Усе наступне життя святого — це суцільний ряд чудес, які 
були лише наслідком його глибокої єдності і життя з Богом. Перед 
Божим слугою корилися біси — а він їх проганяв, оздоровляв роз-
слаблених і провіщав майбутні речі. Святий Йоаникій постійно 
молився, а його ревність у молитві була така, що часто під час 
молитви з піднятими руками він підносився над землею і так кля-
чав у повітрі. До нього приходило безліч людей за допомогою та 
благословенням і просили про молитву. Святий через це не мало 
журився, бо бачив, як людський шум віддаляє його від Христа. 
Тому відійшов на безлюдну гору, де жив без даху над головою.

Пройшло 14 років відколи болгари побили греків і багатьох із 
них полонили. Преподобний почув, що вони у великому ущем-
лені та біді, у сморідній та похмурій темниці сидять, скуті лан-
цюгами і бажають ліпше померти, аніж в такій біді лишатися 
живими. Жаль йому їх стало. Йоаникій покинув пустелю і пішов 
у Болгарську землю. Коли прийшов до міста, в якому тримали 
у вузах греків, помолився, пішов до темниці, вчинив перед нею 
хресне знамення і вона сама відчинилася. Коли зайшов у сере-
дину, знайшов там багато в’язнів, звільнив усіх знаком святого 
хреста та вивів на свободу. Сторожа не бачила нічого з того, 
що відбулося, бо Господь Бог закрив їхні очі.  Ідучи дорогою з 
воїнами святий навчав їх, щоб не були, як батьки їхні, родом 
непокірним та бунтівливим, але уповали на Бога і не забували 
його добродійств та чудес. Коли допровадив їх до грецької землі 
і розлучався з ними, припали всі до ніг старця говорячи: «Ска-
жи нам, чоловіче Божий, хто ти є?». Преподобний не скривав 
свого імені, але подяку звелів віддавати одному лише Богові. І 
повернувся знову в пустиню.

Преподобний Йоаникій молився за Христову Церкву, яка вже 
тривалий час страждала під гнітом іконоборської єресі. Цілий ряд 
царів, один за одним, жорстоко переслідували Церкву на сході, 
а  її вірних дітей передавали у руки катів. У той час царював 
над греками іконоборець Теофіл. Він послав двох чесних мужів 
до преподобного Йоаникія запитати його, як належить шанува-
ти Христовий образ. Коли прийшли послані, святий, за даною 
йому мудрістю, почав говорити так, що ті мужі засоромилися і 
жодного слова не могли йому відповісти. Сам Бог говорив через 
преподобного, що святим іконам потрібно віддавати достойну 
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честь. Посланці відреклися іконоборчої єресі, поклонилися Хри-
стовому образу і навернулися до правовір’я.

Після смерті єретика Теофіла у 842 році воцарився його син 
Михаїл із матір’ю Теодорою, а на патріаршому престолі в Цар-
городі возсів св. Методій. У справі вшанування святих ікон Йо-
аникій разом зі св. Теодором Студитом та патріархом Методієм 
стояв в обороні святої правди. Святий патріарх, маючи помічни-
ком блаженного Йоаникія, сміливо захищав правовір’я і відпалі 
від церкви знову наверталися. Преподобний Йоаникій своїми 
писаннями підкріплював та утверджував патріарха Методія, 
який від сильної боротьби з єретиками вже знемагав. Діянням 
та молитвами святих невдовзі єресь зникла і до Церкви повер-
нувся мир, а диявол, який її сколочував, із ганьбою втік, боячись 
їхніх молитов.

Досягнувши глибокої старості, св. Йоаникій замкнувся в келії 
одного монастиря і там молився та готувався до останнього по-
двигу, який чекає кожного християнина — до смерті. І все наше 
життя — це приготування до неї. Молитвою, добрими ділами і 
виконанням Божої волі, преподобний Йоаникій стелив свою до-
рогу до вічності і лишень чекав хвилі, коли Ісус покличе його до 
вічної слави. Перед смертю святого до його келії прибув патріарх 
Методій разом з численним духовенством, щоб попрости у бла-
женного старця останнього благословення і спільно помолитися. 
Преподобний довго розмовляв із св. Методієм і провістив йому 
скору смерть, що й сталося через вісім місяців. Вони спільно 
помолилися і розлучилися. Третього дня після відходу патріарха 
св. Йоаникій перейшов до Господа, проживши 94 роки, з яких 50 
на самоті у пустелі. У день смерті преподобного Йоаникія мона-
хи Олімпійської гори бачили вогненний стовп, що підносився 
з землі до неба. Господь прославив мощі святого численними 
чудами. За великі чесноти і численні чуда, якими Бог прославив 
св. Йоаникія, Церква надала йому почесне звання — Великий.
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свЯті мученики галактіон і ЄПистима

У Сирії, в місті Емесі, жив 
славний й багатий муж на ім’я 
Клитофон. Він мав жінку, доч-
ку правителя, що звалася Ле-
вкинія. Була вона неплідною 
і дуже страждала, оскільки за 
це докоряв їй чоловік, а деко-
ли навіть піднімав на неї руку. 
Обоє вони, бувши язичника-
ми, приносили  багато жертв 
ідолам, особливо ж Артеміді. 
Містом  тоді  володів  Секунд 
Сиріянин, немилосердний му-
читель християн. Він наказав 
поставити посеред міста всі-
лякі знаряддя мук для заляку-
вання вірних. Тому багато хто 
ховався,  інші ж  добровільно 
віддаючись в руки мучителя, сміливо визнавали Ісуса Христа. 
Були це часи одного з найжорстокіших переслідувань, за імпе-
ратора Деція (248–251).

Жив там один монах, Онуфрій, який ходив по домах перео-
дягнений в жебрака, щоб одних укріпляти у вірі, а поган навер-
тати до Правдивого Бога. Так він прийшов до дому Клитофона, 
просячи хліба. Левкипія, бачивши його, послала одну рабиню 
зачинити перед ним двері, бо була нагнівана, тому що того дня 
її чоловік знову побив. Монах, трохи потерпів, стоячи біля воріт. 
Дружина Клитофона помалу заспокоїлась й зворушилась серцем 
щодо старця. Увела його у свій дім та дала милостиню. Онуфрій, 
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почувши як з глибини серця зітхнула, запитав про причину її 
печалі. Вона відповіла: «Бездітна я і через те терплю від чоловіка 
знущання і наругу. Багато золота роздала лікарям й чаклунам, 
щоб допомогли мені, та нема з того жодної користі. Навпаки, 
терплю ще більше». «Якому богу служиш?», — запитав старець. 
«Великій богині Артеміді», — відповіла жінка. Тоді монах пояснив 
Левкипії, що саме тому залишається неплідною, бо не уповає на 
Бога, який може дати їй дитину. Та, дуже стривожена запита-
ла, котрий Бог, міг би вчинити це. У відповідь Онуфрій сказав: 
«Повір в єдиного істинного Бога Ісуса Христа, що створив небо, 
землю, людину й все живе». Вона ж мовила: «Боюся нашого князя 
Секунда, який наказав вбивати всіх віруючих у Христа». Та мо-
нах пояснив їй, що може таємно служити Триєдиному Богу й не 
втратить спасіння. Вона ж запитала: «Однак, що буде, коли при-
йму віру ту, а мій чоловік залишиться у поганстві? Чи не буде 
моя віра даремною, через невіру мого мужа?». Старець відповів: 
«Ні, ти тільки охрестися і віруй в Бога без сумніву, а якщо витри-
маєш, то спасеш себе й чоловіка. Бо Писання каже: “Невіруючий 
чоловік освячується віруючою дружиною”» (1 Кор. 7, 14). Такими 
словами святий утвердив жінку і вона забажала прийняти святе 
хрещення. Тоді священик Онуфрій охрестив її в ім’я Отця, і Сина, 
і Святого Духа та навчив основних християнських правд й запо-
відей. Коли відходив, новохрещена просила його, щоб приходив 
до неї та наставляв у молитві і практичному житті з Ісусом.

Згідно з тодішнім звичаєм, Левкипія вісім днів після хрещення 
провадила життя в чистоті, уникаючи чоловіка. У внутрішній 
молитві вона з’єднувала своє безсилля з Ісусом, відаючи йому на-
вернення Клитофона і свій біль, що не можуть мати дітей. Після 
восьми днів побачила у видінні Ісуса, розп’ятого на хресті. Впала 
перед Ним на коліна й тоді була звільнена від неплідності. Го-
сподь провістив, що вона породить сина, який буде наслідувати 
Його у терпіннях. Левкипія, сповнившись великої втіхи та щирої 
любові до Бога, відтоді не переставала думати про Ісусові страж-
дання. На молитві, але й під час дня вона завжди свій духовний 
погляд спрямовувала на Розп’ятого. Невдовзі зачала дитинку, 
про що її чоловік довідавшись, вельми зрадів. Він це приписував 
поганським богам, тому хотів принести їм великі жертви. Проте 
його дружина сказала йому, що не ті боги дали їм цей дар, а Бог 
християн, що їй з’явився уві сні. «Чому не віруємо в Нього, якщо 
Він сильний та милосердний до нас?», — запитала Левкипія. Кли-
тофон відповів, що християни є жорстоко переслідувані і немає 
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такого, хто навчив би їх тої віри. Тоді жінка оповіла йому про 
все, що з нею сталось, як повірила в Христа, була охрещена та 
навчена віри від одного ієромонаха. Чоловік, почувши це, зра-
дів і забажав хрещення. А коли найближчим часом блаженний 
Онуфрій прийшов до їхнього дому, то також охрестив і Клито-
фона. Після народження дитини вони знову закликали свого 
духовного отця та хрестили хлопця, давши йому ім’я Галактіон.

Як він підріс, батьки його віддали на навчання. Коли йому 
виповнилось 24 роки, і його мати вже померла, батько захотів 
його одружити. Знайшов для нього гарну дівчину зі знатного 
роду на ім’я Єпистима, з якою Галактіон заручився. Відвідуючи 
її, юнак не давав їй на той час звичного поцілунку, оскільки була 
поганкою. Та, не розуміючи такої його поведінки, дуже тим пе-
чалилась. Одного разу Галактіон вияснив дівчині причину: «Тому 
що ти не є християнка, а осквернена ідолопоклонством, я не 
хочу брати участі у цьому безчесті, щоб не образити Божого 
Духа. Однак, коли відкинеш ідолів й повіриш в Ісуса Христа, мого 
Бога, та приймеш святе хрещення, тоді зміниться моє відно-
шення до тебе і полюблю тебе, як себе». Дівчина мовила: «Учиню 
все, що мені наказуєш, пане мій!». Тоді святий Галактіон таємно 
охрестив її, бо через люте переслідування там не було жодного 
священика: вони або були замучені, або втекли в пустелю. Окрім 
того, він також навернув і охрестив одного з рабів свого тестя на 
ім’я Євтоломій, який згодом став монахом й написав це життя.

Пройшло вісім днів, які дівчина прожила в молитвах та пока-
янні. Коли Галактіон прийшов до неї, вона розповіла йому про 
своє видіння. У ньому бачила чоловіків у чорних ризах, прекрас-
них дів та мужів подібних до вогню, що мали крила. Почувши 
їхній солодкий спів,  її серце сповнилось невимовної радості. 
Галактіон почав пояснювати видіння так: «Перші — це монахи, 
які заради свого Господа покинули рідних, зреклися подружжя, 
майна і світської марноти. Так само вчинили й діви. Усі вони на-
слідують терплячого Ісуса Христа в убогості, чистоті, послусі, 
стараючись бути подібними до Нього. Останні — це святі анге-
ли». Єпистима зітхнула: «О, якби й ми могли разом з ними колись 
співати Господу». Юнак відповів: «Якщо збережемо непорочність 
та відречемось від світу, то сподобимось тієї самої нагороди, що 
й вони». Дівчину доторкнулись ці слова. Зі зворушенням промо-
вила: «Я готова до цього!». Тоді, за Божою ласкою, обоє вирішили 
посвятити своє життя Ісусу Христу. На молитві вони дякували 
за цю благодать і просили сили витримати вірно у своєму по-
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кликанні аж до кінця. Потім Галактіон та Єпистима роздали все 
своє майно вбогим і, приготувавши необхідне, вночі вийшли зі 
своїх домів. З собою взяли також раба Євтоломія. Десять днів 
вони пробули в дорозі, аж прийшли до гори Пупілон, на якій 
був чоловічий монастир. Поблизу нього стояла жіноча обитель, 
в які жили чотири старі монахині. Так Галактіон з Євтоломієм 
залишились в чоловічому монастирі, а Єпистима у жіночому, 
зростаючи в чеснотах. Святий Галактіон з ревністю слухався 
настоятеля, покорявся перед братами, уникав безділля, виділявся 
серед інших любов’ю до молитви та посту. Особливо старався 
зберігати чистоту, навіть в думках  і уявах. Також блаженна 
Єпистима не відставала від нього в служінні Богові. Їхнє життя 
було прикладом та приносило користь всім, що з ними жили.

Однак страшне переслідування не припинилось. Довідались 
ідолопоклонники про ці два монастирі та звістили те князеві 
Урсу. Той наказав привести монахів до себе на суд. Коли вони 
побачили воїнів, що наближались, то всі повтікали у пустиню, 
окрім Галактіона. Слуги, схопивши його, повели на мучення. 
Єпистима разом з сестрами так само ховались. Проте, як вона 
почула, що спіймано святого, попросила благословення настоя-
тельки померти так, як і він. Отримавши його, з поспіхом дог-
нала воїнів. Галактіон зрадів і в серці помолився за неї, щоб Ісус 
укріпив її до страждань. У дорозі він говорив до Єпистими: «Зва-
жай, щоб ти не злякалась, бо за короткі муки, одержиш 
Небесне Царство». Так вони дійшли до княжого двору і опісля 
їх кинули у в’язницю. Наступного дня святих поставили перед 
Урсом. Він, глянувши на них, спитався: «Хто ви є?». «Ми христи-
яни та монахи», — відповів Галактіон. «А хто є Христос?», — за-
питав князь. Блаженний продовжував: «Христос є істинний 
Бог, який створив небо, землю і все що на них». Мучитель 
промовив: «Якщо так, то хто є наші боги і що вони створили?». 
Святий відповів: «Ваші боги є каміння, дерево. Вони нічого 
не сотворили, бо самі є зроблені людськими руками». Роз-
гнівавшись, Урс наказав сильно бити його жилами. Єпистима, 
бачивши таку жорстокість, докоряла судді за його немилосердя. 
Той повелів бити і  її, ще сильніше, ніж Галактіона. Коли з неї 
стягували монаший одяг, вона говорила до ката: «За те, що 
ви хочете вчинити, хай осліпнуть ваші очі!». В ту мить 
осліп князь та всі, що були з ним. Злякавшись, вони закричали: 
«Змилосердься над нами, раба Христова, попроси, щоб твій Бог 
повернув нам зір й повіримо в Нього». Свята так вчинила, і рап-
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том всі прозріли. Отак, навернулись 53 душі, однак жорстокий 
кат ще більше затвердів у диявольському обмані. Бо подумав, 
що то їхні боги покарали їх, щоб вони не наважились залишити 
ідолослужіння. Мучитель наказав, щоб святим забивали гострі 
тріски під нігті. Це терплячи, вони кричали: «Служимо Ісусу 
Христу, єдиному істинному Богу, а нечистих богів відкида-
ємо!». Після того їм відрубали руки. При тому мученики співали 
псалом: «Благословен Господь, моя скеля, що навчає руки 
мої до бою, до війни мої пальці» (Пс. 144, 1). Потім Урс у ще 
більшій злобі наказав щоб їм відрубали і ноги. Коли це сталось, 
страждальці вигукнули: «“Устань нам на допомогу і визволь 
нас ради Твого милосердя!” (Пс. 44, 27). Ісусе, Ти знаєш, що 
з любові до Тебе ми йдемо дорогою терпінь. Візьми нас у 
Своє царство, де поруч Тебе стоять ті, що жили для Тебе! 
Прокляті поганські боги і всі, хто їм служить». Мучитель 
звелів відрізати їм язики, щоб більше не зневажали їхніх ідолів. 
Нарешті він віддав наказ, щоб їм стяли голови та посікли їхні 
мертві тіла. Це сталось 5 листопада 250 року.

Коли були схоплені Галактіон та Єпистима, то Євтоломій, їх-
ній колишній слуга, пішов за ними здалека, переодягнувшись у 
світський одяг, щоб не бути впізнаним. Він бачив страждання та 
смерть мучеників і опісля взяв їхні святі тіла та чесно їх поховав.

pqpqpqpqpqpqpqpq

Святий Гюнтер
(див. ст. 212)
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свЯтий Павло-ісПовіДник

Після смерті імператора Константина Великого його царство 
було розділено поміж його синів — Константина, Констанція і 
Консту. Кожний з них правив у своїй частині. На сході мав владу 
Констанцій, прихильник аріанства. Хоча у 325 році цю єресь за-
судив Перший Вселенський собор в Нікеї словами визнання віри: 
«Вірую… в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинород-
ного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, 
Бога істинного від Бога істинного, родженого, не сотвореного, 
єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося». Проте арі-
ани завжди знаходили спосіб, яким шляхом проштовхнути своїх 
прихильників на ключові місця в церкві та державі. У той час 
Христова Церква була у великому пригноблені, бо не мала таких 
людей, які би були стовпами віри. Єретики переслідували пра-
вовірних, різними інтригами намагались осквернити та скинути 
з престолів правовірних єпископів, щоб замість них поставити 
своїх однодумців. Так було прогнано св. Атанасія з Олександрії. 
В той час також помер патріарх Царгорода св. Олександр, який 
перед своєю смертю порадив вибрати своїм наступником дияко-
на Павла, свого писаря, який був правовірний і вів святе життя. 
Він вже в 336 році був відправлений у вигнання до Понту, тому 
що сміливо обороняв правдиву віру. Хоч аріани хотіли поставити 
патріархом Царгорода безбожного єретика Македонія, все-таки 
духовенство і народ вибрали св. Павла, який у 340 році возсів на 
патріаршому престолі. Імператор нагнівався, що без його відома 
було поставлено патріарха та, підбурений єретиками, прибув 
із Антіохії в Царгород. Він скликав лжесобор аріан, на якому 
св. Павла незаконно позбавили патріаршого престолу. Замість 
нього імператор поставив Євсевія Нікомидійського. Він був єре-
тиком і почав з великим завзяттям нищити Церкву. Намагався 
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всіма силами викорінити з Символу Віри слово «Єдиносущний» 
(по-грецьки Омоусіос), бо не визнавав Ісуса Христа Богом і рівним 
Отцю. Святий Павло вирушив до Риму і там зустрівся зі св. Ата-
насієм Великим, який прибув туди у тій самій справі. Євсевій, 
дізнавшись, що святі отці шукають справедливості у папи Юлія І 
(337–352) і тому відіслав до нього послання, в якому було повно 
наклепів на святих. Однак папа зрозумів про що йдеться і на собо-
рі єпископів визнав невинність обох патріархів та дійсність їхніх 
урядів. Обом патріархам наказав повернутися на свої престоли й 
написав також до східних єпископів, щоб їх слухняно прийняли.

Святий Павло прибув до Царгорода у 341 році. Саме тоді по-
мер єретик Євсевій, тож він, без великих труднощів, повернувся 
на свій престол. Та аріани у своїй затятості знову спротивилися 
цьому, оголосивши, що їхнім єпископом є Македоній. Через те 
настало у місті велике сум’яття  і багато людей померло через 
бійки. Почув про це цар Констанцій і повелів воєводі Єрмогену 
відправити Павла у заслання. Той, прийшовши, збурив усе місто, 
бо хотів силою вигнати святого з церкви. Нагнівані люди спалили 
вогнем дім воєводи, а його убили. Тоді сам імператор якнай-
скоріше прибув туди, щоб навести порядок. Покарав громадян 
Царгорода, обмеживши їхні права і патріархом поставив Маке-
донія. Патріарха Павла наказав у кайданах заслати до Сингеру 
в Месопотамії, а звідти в Сирію до міста Емеса. Однак, святий 
скоро звільнився та поїхав у Рим, де знову зустрівся з Атанасієм, 
але тепер, окрім папи, за них заступився також Конста, право-
вірний цар Заходу. Святий Павло, взявши їхні послання, повер-
нувся до Константинополя. Там його з радістю привітали вірні. 
Однак Констанцій взагалі не вважав на прислані йому листи і 
ще більше розгнівався на блаженного. Наказав начальнику міста 
Филипу скинути Павла з престолу і повернути уряд Македонієві. 
Єпарх, боячись повстання народу, задумав вчинити це таємно. 
Одного разу закликав до себе святого, ніби хоче про щось пора-
дитись. Павло прийшов не підозрюючи нічого поганого. Довкола 
стояло багато людей. Щоб не викликати підозри, Филип взяв 
ісповідника за руку й увійшов з ним у внутрішній двір, де були 
задні двері, якими вивів його до моря, де вже був приготований 
корабель. Там єпарх розказав Павлу про повеління царя. Тоді 
святого було перевезено до Солуня, звідки він походив. Після того 
єпарх разом з Македонієм, оточені військом пішли до церкви. 
Але чутка швидко всюди поширилась. Вірні та аріани збіглися, 
намагаючись випередити один одного та дістатись усередину 



210

храму. Воїни почали відтісняти натовп від воріт, однак люди не 
могли відступити через великий тиск зі заду. Воїни подумали, 
що їм чинять опір й почалась бійка, у який померло 3150 людей 
і було багато поранених. Це кровопролиття діялось в 343 році. 
Відповідальність за це лягла на єретиків.

Проте незадовго блаженний Павло вирушив у Рим, де разом 
з Атанасієм Великим розповіли цареві Консті, що з ними трапи-
лось. Той написав братові, щоб відіслав до нього трьох східних 
єпископів, котрі засвідчать про скинення та вигнання Христо-
вих ісповідників. Також вимагав, щоб вони принесли Символ 
Віри, який визнають. Констанцій, побоявшись, послав чотирьох 
єпископів: Наркиса Килікійського, Теодора з Тракії, Мариса з 
Халкедону та Марка Сирійського. Ті, прибувши у Рим, не хотіли 
бесідувати з Атанасієм та Павлом про правди віри, а вдавали з 
себе правовірних. Склали навіть правильне визнання віри. Того 
самого року папа скликав Сардикійський Собор, на якому мали 
вирішити питання аріанства і прийняти рішення щодо святих 
Атанасія та Павла. Західних єпископів зібралось понад 300, а зі 
Сходу прийшло тільки 76. Однак східні, будучи прихильника-
ми аріанства, не хотіли починати Собору, поки два правовірні 
патріархи будуть присутні на соборі. Єпископи Заходу з тим 
не погодились. Тоді східні повернулись назад і, прийшовши в 
Македонію до міста Филипполя, влаштували свій вовчий собор1. 
На ньому проголосили анатему на тих, які визнають, що Божий 
Син Єдиносущний з Отцем. Те й утвердили письмово, розіславши 
листи по своїх єпархіях. Правовірні владики у Сардикії, довідав-
шись про таке беззаконня, відлучили єретиків від церкви, опісля, 
скинули незаконних окупантів з їхніх престолів, які були воро-
гами святих Атанасія і Павла. Також затвердили Символ віри, 
прийнятий в Нікеї, а тих, що не визнають його змісту, піддали 
анатемі. Тоді цар заходу Конста написав до свого брата послан-
ня, в якому грозив війною, якщо не дозволить святим поверну-
тися на їхні престоли. Констанцій вчинив так, однак не зразу, 
а тільки у 346 року, вигнав Македонія з Царгорода. Велика була 
радість вірних з повернення своїх пастирів, які почали просвічу-
вати усіх світлом істинної віри та сміливо боролися проти єресей.

Але у 350 році помер Конста, якого вбив Магнентій, головний 
воєначальник його війська. Констанцій переміг узурпатора влади 
та став правителем цілої держави. Тоді знову наказав послати 
у вигнання патріарха Павла до Вірменського міста Кукус. Коли 
1  Незаконний собор.
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він одного разу служив Святу Літургію, напали на нього аріани 
та задушили його ж власним омофором. Так він віддав душу в 
руки свого Господа. Святий Атанасій також був змушений тікати 
з Олександрії, бо і його хотіли вбити. Єретики підняли велике 
переслідування на правовірних. Македоній, який наново зайняв 
патріарший престол, впав у ще одну єресь. Він став заперечувати 
Божество Святого Духа1.

Разом з начальником міста Филипом страшно утискав і вбивав 
правовірних. Тим, які не хотіли мати з ними єдності, ножами 
відрізали носи, вуха,  інших припікали вогнем, ще  іншим си-
лою вкладали в вуста аріанське причастя. Тоді загинули також 
мученики Маркіян і Мартирій2, нотарі блаженного Павла, які 
відважно боролись проти єресей. Коли безбожний лжепатріарх 
почув, що в Пафлагонії перебуває багато правовірних, послав 
туди три загони воїнів, щоб мечем примусити їх до з’єднання з 
єретиками. Вірні з міста Мантіні, дізнавшись про це, запалали 
ревністю. Кожен взяв те, що мав: хто сокиру, а хто косу, і вийшли 
проти ворогів, що наближалися. З обох боків погибнуло безліч 
людей. А коли єретик без дозволу царя наважився викопати з 
землі мощі царя Константина Великого і перенести на інше місце, 
тоді розпочалась страшна бійка, в якій загинуло багато людей. 
Імператор Констанцій, почувши, про всі ці злочини Македонія і 
Филипа, позбавив їх урядів та прогнав з міста. Однак єресь Арія 
і Македонія ширилась, утискаючи Божу церкву ще впродовж 
14 років, поки не почав правити Теодозій Великий. Той скли-
кав до Царгорода Другий Вселенський собор, на якому кинули 
анатему на Македонія, засудивши його єресь словами: «Вірую… 
в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця і Сина 
ісходить, що з Отцем і Сином рівноклоняємий і рівнославимий, 
що говорив через пророків». Тоді вірні з великою честю перенесли 
мощі святого патріарха Павла із Кукуса до Царгорода, славлячи 
Триєдиного Бога. Молитвами святого мученика Павла нехай і 
ми безстрашно збережемо аж до смерті скарб віри, особливо в 
цей час всесвітнього відступництва.

ghhgfghhg

1  Єресь Духоборства, Македоніанства — її прибічники вважали Святого 
Духа лише енергією, подібно, як сьогодні свідки Єгови.

2  Їхню пам’ять вшановуємо 25 жовтня (7 листопада).
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свЯтий гЮнтер1

Блаженний Гюнтер походив з графського роду, був родичем 
імператора св. Генріха II та його сестри Гізели, одруженої з угор-
ським королем св. Степаном. В юності Гюнтер він не навчився ні 
читати, ні писати. Жив легковажно і марнотратно. Лише у стар-
шому віці вирішив відвернутися від світу і почати нове життя.

Після поїздки до Риму, повернувшись на батьківщину, Гюн-
тер вступив до Нідеральтайхського монастиря на Дунаї, де тоді 
був настоятелем Годегард. Гюнтер повісив меч біля вівтаря і 
одягнувся у монашу одіж. Свої маєтки він заповів Нідеральтайх-
ському монастирю, тільки дещо залишив, щоб могти оплачувати 
видатки на поживу для монахів з Геллінгенського монастиря. 
Однак, це суперечило основним правилам монашого життя, які 
вимагають відречення від усіх маєтків. Тому Годегард дорікнув 
за це Гюнтеру. За деякий час Гюнтер попросив у настоятеля 
дозволу жити пустельницьким життям. Отримавши на це згоду 
він оселився в лісах Шумави біля річки Шварцер Реген. До нього 
прийшло кілька нідеральтайхських монахів і так виник пустель-
ницький скит, підпорядкований настоятелю Нідеральтайха. Там 
панувала сувора дисципліна. Гюнтер відзначався ревністю у 
пості та інших ділах покаяння, бо він хотів карати своє тіло за 
гріхи, скоєні в минулому. Абат Годегард щиро радів побожній 
ревності, яку бачив у цьому пустельницькому скиті. Скит став 
притулком для мандрівників, які подорожували через густі ліси, 
а Гюнтер та його монахи прокладали дорогу з Баварії до Чехії, 
від Шварцер Регена до Ейзенштейна та до Сушиць.

Як свідчать літописці, Гюнтер товаришував з чеським князем 
Бретиславом. За переказами, Гюнтер був у Празі та Бржєвнові. 
Бржевнові монахи бажали мати його за настоятеля. Гюнтер ча-
сто відвідував Угорщину; був гостем короля Стефана і йому було 
дозволено вільно брати гроші з королівської скарбниці для утри-
мання бідняків та монастирів і церков. Літописець стверджує, що 
чеський князь Бретислав І у супроводі єпископа Севера відвідав 
Гюнтера і єпископ подав пустельнику Тіло Господнє. Незабаром 
після цього у 1045 році Гюнтер помер і за своїм проханням, був 
похований у Бржевнові. На його похороні був також св. Прокоп.

1  Його пам’ять вшановуємо 9 (22) жовтня.
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свЯтий мученик Єрон та інші

У часи правління імператорів Діоклетіана (284–305) та Макси-
міана (286–305), жив у Кападокії1, в селі, яке називалося Тіяни, 
юнак, християнин, на ім’я Єрон. Він був заможним господарем, 
займався хліборобством та доглядав свою стареньку матір на 
ім’я Стратоніка, що була сліпою. Коли безбожним імператорам 
було звіщено, що вся Вірменія та Кападокія противиться їхньому 
повелінню і не поклоняється ідолам, вони послали до Вірменії 
Агриколая, а до Кападокії — Лисія, щоб прилюдно мучили хри-
стиян, а сильних чоловіків та юнаків забирали у військо.

Коли Лисій прийшов до Кападокії, йому розповіли про Єрона — 
мужа міцного та сильного, що відзначався великою мужністю. 
Тоді він послав воїнів, щоб привели його. У цей час Єрон пра-
цював на полі. Коли він побачив вояків Лисія і довідався про 
їхній намір, то схопив плуг і почав їх бити, бо не хотів служити 
у війську разом з ідолопоклонниками. Таким чином всі вояки 
повтікали від нього. Коли воїни знову зібралися разом, їм стало 
соромно, що один чоловік переміг їх всіх. Вони не хотіли повер-
нутись до Лисія з порожніми руками, бо боялись привселюдного 
приниження та жорстокого покарання. Тому, покликавши на 
допомогу більше військо, вдруге пішли на Єрона. Він же, діз-
навшись що вони вже наближаються, тому разом з 18 чолові-
ками-християнами, що були при ньому, сховався у печері, що 
була недалеко. З цієї печери вони оборонялися від посланців 
Лисія. Воїни сповістили князя про те, що Єрон з іншими хри-
стиянами сховався у печері і вони не можуть його схопити. Тоді 
князь послав їм на допомогу ще більше війська. Однак і вони 
не могли нічого зробити, бо боялися мужності Єрона. Тоді Лисій 
послав Єронового друга на ім’я Киріяк. Він прийшов до воїнів і 

1  Одна з провінцій Римської імперії. Сучасна Туреччина.
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порадив їм, щоб відступили від печери. Коли вони відійшли від 
печери, Киріяк увійшов до неї і радив Єронові не противитись 
князю, а записатись до війська. Розмовляючи з ним, він вгаму-
вав його справедливий гнів та вивів із печери. Коли він привів 
Єрона у дім його матері, то вона почала плакати, довідавшись, 
що забирають її сина до царевого війська. Тоді воїни обступили 
святого і примушували, щоб ішов з ними. Єрон, попрощавшись зі 
своєю матір’ю, сусідами та знайомими, що там зібралися, взяв із 
собою свого родича на ім’я Віктор та й пішов з воїнами до міста 
Мелитина. За ним також пішли два ближчі родичі, його брати 
Матроній і Антоній, та й інші одновірні друзі.

По дорозі до Мелитина, як зайшло сонце, вони переночували. 
Вночі Єронові у видінні з’явився чоловік, одягнений у білі ризи. 
З покорою і любов’ю він провістив йому: «Звіщаю тобі спасіння, 
Єроне. Дорога, якою ти йдеш, правдива. Не заради земного царя 
чинитимеш подвиги і не заради слави скороминущої воювати-
меш, але за Царя Небесного вчиниш подвиг і невдовзі до Нього 
прийдеш прийняти честь і славу». Сказавши це, відійшов чо-
ловік від Єрона, наповнивши його серце невимовною радістю.  
Пробудившись, Єрон радісно мовив до друзів та родичів, що з 
ним були: «Пізнав я щодо себе Божу волю і тепер весело іду 
цим шляхом. Єдиний скарб, єдине спадкоємство, єдине 
багатство — те, що сховане на небесах. З добра земного 
нема користі тим, хто успадковує його. “Яка користь лю-
дині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу?” 
(Мт. 16, 26). Не маю нічого дорожчого від моєї душі. Досить 
проминуло часу мого життя, яке я провів в марноті. Тепер 
іду до Бога. Тільки одне мене тривожить — смуток моєї 
старенької матері, бо вона не буде мати більше помічника. 
Але оскільки йду померти заради Ісуса Христа, то віддаю 
її Йому під опіку». Сказавши це, просльозився і пішов в дорогу.

У Мелитині Єрона кинули до в’язниці разом з іншими 33 хри-
стиянами. Там святий до них сказав: «Браття, послухайте 
моєї поради. Всі, що бояться Бога, отримають не тимча-
сову нагороду, але вічну, яка не проминає. Ви чули, що Ли-
сій хоче вранці принести жертви своїм богам та хоче нас 
до того примусити. Ми не можемо кланятися ідолам, бо 
тим самим зрадимо свого Бога. Тому не будемо слухатися 
царського наказу, але давайте краще помолимось, щоб Ісус 
дав нам сили перенести всі муки і витримати до кінця». 
Коли він це сказав, то всі в’язні почали голосно прославляти Го-
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спода та визнавати свою віру в Ісуса Христа. Це чули воїни, які 
сторожили темницю, і вони все розказали Лисію.

Ранком князь звелів привести до себе всіх ув’язнених і з гнівом 
до них сказав:  «Який біс вас намовив противитись царському 
наказу? Чому ви не поклоняєтесь великим богам?». Святі відпо-
віли: «Ми були б нерозумними, якщо б честь, яка належить 
єдиному Богові, віддавали дереву та камінню. Сьогодні 
ми є мудрі й поклоняємось Богові, Який все створив і всім 
управляє». Коли вони говорили, один  із тих, що стояли біля 
Лисія, вказав рукою на Єрона й промовив до князя:  «Це той, 
що противився воїнам, яких ти послав. Все, що ти чув, це він 
зробив». Тоді Лисій запитав Єрона: «Звідки ти є?». Святий відпо-
вів: «Я походжу з Кападокії, народився в селі Тіяни». Князь 
знову запитав: «Чи це ти своїми руками побив моїх воїнів?». Єрон 
мужньо відповів: «Я їх побив! Бо не хотів служити з тими, 
що поклоняються німим ідолам, які не є богами, а ділом 
людських рук». Почувши це, мучитель з гнівом закричав: «Через 
те, що не слухаєш нашого наказу, нехай руку, якою ти поранив 
наших посланців, відрубають тобі по лікоть». Тоді святому відру-
бали руку, а інших в’язнів дуже сильно побили і всіх знову кинули 
до темниці, де вони дякували Богові, що сподобив їх терпіти 
муки за Його святе Ім’я. Проте родич Єрона — Віктор — знеміг 
від завданих йому ран та боявся, що буде мучений ще гірше. Він 
таємно прикликав до себе писаря, який оголошував імена схопле-
них та мучених християн, і благав його, щоб викреслив його ім’я 
з книги в’язнів, що за Христа страждають. Також просив випу-
стити його з темниці та обіцяв дати за це якийсь із своїх маєтків. 
Писар зрадів даній йому обіцянці. Він виконав його прохання 
та вночі випустив з темниці, після чого Віктор раптово помер.

Коли вранці Єрон дізнався про те, що сталося, сповнившись 
смутку, гірко заплакав над загиблою душею свого родича та про-
мовляв: «Що ти вчинив, Вікторе? За що продав душу свою? 
Чому себе віддав ворогам? Чому втік замість того, щоб 
отримати вінець слави? Чому проміняв життя вічне на 
життя дочасне? Ти ж бо і одне, і друге втратив! Чому не-
скінченну радість проміняв на дочасну відраду? Коротко-
часний біль від завданих тобі ран — це ніщо в порівнянні з 
вічними муками, які успадкуєш, ставши на суді Божому!».

Так, оплакуючи зраду свого родича, Єрон покликав до темниці 
двох братів-свояків, що слідували за ним — Антонія та Матро-
нія. Він сказав до них: «Прошу вас, виконайте останнє моє 
бажання: майно моє, котре є в Пісідії, даю моїй сестрі 
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Теотимії. Весь інший мій статок залишаю моїй матері. 
Прошу вас, заопікуйтесь нею. Їй же і руку мою відсічену 
віддайте і скажіть їй, хай напише до державного управи-
теля Рустика, який є начальником в Анкірі, щоб дав їй 
дім у Вадисані і моя рука нехай там буде покладена».

Після чотирьох днів князь Лисій сів на суді  і, закликавши 
святих, змушував їх, щоб поклонилися ідолам. Він то лестощами, 
то погрозами бажав відвернути їх від Христа, щоб вони вша-
новували бісів. Нічого не досягнувши, повелів спершу бити їх 
палицями, а після цього засудив їх на усічення мечем. Коли Єрон 
з іншими святими мучениками після отримання численних ран 
йшли на місце усічення, співали весело такі слова: «Щасливі 
ті, що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім зако-
ном» (Пс. 118, 1). Прийшовши на призначене місце, клякнули та 
помолились: «Господи Ісусе Христе, прийми душі наші!» — і 
усічені були святі їхні голови. Сталося це 298 року.

Антоній та Матроній прийшли до князя з проханням, щоб 
видав їм тіло свого родича блаженного Єрона. Князь відмовився 
це зробити. Вони ж просили його, щоб дав хоча б усічену його 
голову. Князь сказав: «Принесіть мені стільки золота, скільки 
важить голова Єрона». Почувши це, Антоній та Матроній засму-
тилися, бо не мали стільки золота, скільки князь вимагав за голо-
ву святого. Бог же поклав на серце одному багатому й чесному 
чоловікові на ім’я Хрисантій викупити голову святого мученика 
Єрона. Він дав стільки золота, скільки важила його голова і, з по-
шаною прийнявши її, зберігав у себе. Князь, будучи золотолюбом, 
шукав і відсіченої руки святого, бажаючи і за неї дістати золота. 
Але Антоній та Матроній, почувши те, побігли вночі додому і взя-
ли руку Єронову із собою. Тіло святого і всіх інших мучеників, які 
були з ним посічені, християни викрали вночі і таємно поховали.

Відсічену руку святого двоє братів принесли до матері Єрона 
Стратоніки, дали їй у руки та докладно розповіли все, що стало-
ся. Вона, прийнявши відсічену за Христа руку улюбленого свого 
сина, слізьми її омивала, по-материнському цілувала та, радіючи, 
дякувала Господу, що удостоїв її сина мученицької смерті. Так з 
плачем поклала руку святого на тому місці, на якому він заповів, 
і все, що він повелів, здійснила. Хрисантій, чоловік, що викупив 
голову св. Єрона, невдовзі збудував церкву на тому місці, де були 
усічені мученики,  і поклав у ній голову святого. З тих святих 
мучеників, які постраждали разом зі св. Єроном, відомі лиш такі 
імена: Ісихій, Никандр, Атанасій, Никон, Лонгін, Теодор, Валерій, 
Теодул, Євгеній, Епіфаній, Теодот, Аникит, Іларіон.
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свЯтий архистратиг михаїл 
та інші неБесні сили

Історія  святкування  сьо-
годнішнього празника така. Ще 
в  часі  Старого  Заповіту  люди 
стали поклонятися творінням та 
ідолам. Про це сказано в книзі 
Царів: «…палили кадила Ваало-
ві, сонцеві, місяцеві, планетам 
і всьому війську небесному» 
(2 Цар. 23, 5). За часів святих 
апостолів було значно поширене 
неправильне вшанування анге-
лів. Фактично йшлося про по-
читання упалих ангелів — злих 
духів. Тому святий апостол Пав-
ло говорить:  «Нехай вас не зво-
дить ніхто удаваною покорою 
та службою ангелам, удаючись 
до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним 
розумом, а не тримаючись Голови» (Кол. 2, 18–19), тобто Христа. 
Бо були єретики, котрі в гордості хотіли стриманістю і чистим 
життям наслідувати ангелів, однак навчали поклонятися анге-
лам так, як Богу. Ще інші казали, що ангели створили видимі 
істоти та є вищими від Ісуса Христа, бо не мають тіла. Святі 
Отці скликали помісний собор в Лаодикії (363 рік), на якому було 
засуджено цю єресь та прийнято науку про правдиву пошану 
до ангелів. Там таки встановлено свято собору архистратига 
Михаїла та інших Небесних Сил. Свято називаємо собором, бо 
віддаємо пошану усьому небесному війську разом.
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Хто такі ангели? Це чисті святі духи, яких сотворив всемогутній 
Бог на початку всього творіння, щоб прославляли Його і служили 
Йому. Ангели стоять близько до Бога, постійно дивлячись на Його 
святе обличчя, з чого отримують безмежну радість. Вони, набагато 
досконаліші, мудріші та сильніші від нас. На них бачимо приклад 
досконалості, яку ми намагаємось осягнути вже тут на землі.

Всі ми, що є охрещені, тобто: святі в небі, душі в чистилищі та 
віруючі на землі, маємо між собою духовну єдність, бо є члена-
ми містичного Тіла, Головою якого є Христос. «У Ньому все було 
створене, що на небі, і що на землі, видиме й невидиме: чи то 
престоли, чи господьства, чи начала, чи власті, все було Ним і 
для Нього створене» (Кол. 1, 16). Господь наказав своїм ангелам 
піклувалися про нас: «Бо ангелам своїм Він повелить про тебе, 
щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носити-
муть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь» (Пс. 91, 11–12). 
Приклади знаходимо в Святому Писанні. Ангел Господній вивів 
праведного Лота з Содому (Бут. 19) та захистив пророка Даниїла 
від левів (Дан. 14, 31–43). Архангел Рафаїл був помічником, хоро-
нителем і провідником молодого Товія у дорозі. Ангел підкріпив 
хлібом пророка Іллю (1 Цар. 19, 5–8) і вивів ап. Петра з темниці 
(Діян. 12, 7–10). Ангели також, за волею Господа, карають злих 
(2 Цар. 19, 35). Вони моляться до Бога за нас, допомагають на-
верненню невірних до святої віри (Діян. 8, 26–40; 10, 1–6)  і з 
невимовною радістю тішаться наверненням кожного грішника 
(Лк. 15, 10). Вони палають бажанням віддавати славу Господу й 
цілий світ прагнуть навернути до пізнання єдиного правдивого 
Бога, щоб усі люди спаслися. Ангели возносять наші молитви на 
небо до Бога (Тов. 12, 12).

«Число ангелів є більше, як число зірок на небі, зерен піску в 
морі і листя на деревах», — каже св. Діонісій Ареопагіт. Усі ан-
гели діляться на дев’ять хорів, а хори на три ступені, а саме на 
вищий, середній і нижчий. До вищого ступеня належать серафи-
ми, херувими і престоли. Слово «серафим» з єврейської означає 
«палаючі, вогненні», бо саме їх Сотворитель найбільше наповнив 
Своєю Божественною любов’ю. Вони розпалюють в нас вогонь 
любові до Бога (Іс. 6, 2–3). «Херувими» — з єврейської означає 
«многоокі» або «велике розуміння», бо набагато більше від інших 
є просвітлені світлом пізнання Бога і Його таїнств. Через Них 
виливається на інших ангелів й на людей світло Божої мудрості. 
«Престоли» називаються так, бо вони є тими престолами, на яких 
возсідає Бог  і вирікає свої суди (Пс. 9, 5). Вони допомагають 
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чинити справедливі суди земним суддям. До середнього ступеня 
належать господства, сили і власті.

«Господства» наставляють, керують нижчими чинами ангелів.
«Сили» наділені особливою силою виконувати Божу волю, вони 

укріпляють нас в терпіннях, щоб ми не знемогли, але з мужністю 
і шляхетністю перетерпіли усе, що надходить, покірно дякуючи 
Богові, Який усе робить для нашого добра.

«Властям» дана велика влада над бісами, яким перешкоджають, 
щоб не завдавали людям стільки зла, скільки хочуть. Вони бережуть 
вірних, щоб не втратили Боже Царство, допомагають їм в бороть-
бі з пристрастями, злими думками та диявольськими спокусами.

До нижнього ступеня належать: начала, архангели і ангели.
«Начала» охороняють окремі народи, країни, держави, мови.
«Архангели» — це Божі посланці й благовісники. Вони відкрива-

ють людям таїнства віри, просвічуючи їхній розум світлом Євангелія.
І на кінець йдуть «ангели», які найближчі до нас людей, бо саме 

вони заохочують нас до добра, втішають, попереджають. Вони 
завжди готові допомогти нам, як тільки попросимо.

Ангелами називаємо і всі небесні хори, бо ім’я ангел не є наз-
вою єства, а служіння. Святе Письмо називає їх: «служебні духи, 
що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасін-
ня» (Євр. 1, 14). Творець неоднаково уділив їм свою благодать, але 
за посередництвом вищих чинів навчає нижчі виконувати Його 
волю. Так пише пророк Захарія: «Ось вийшов ангел, що говорив 
зі мною, і другий ангел вийшов йому назустріч. І сказав до нього: 
“Біжи й скажи цьому хлопцеві так…”» (Зах. 2, 7–8). З цього видно, 
що вище поставлені ангели наказують нижчим, що мають робити.

«Така велика гідність кожної людської душі, що з хвилини 
народження кожен має ангела, призначеного для його охоро-
ни» (св. Єронім). «Святі ангели-хоронителі охороняють нас, як 
пастир своє стадо» (св. Василій).  «Бог послав ангелів, щоб опі-
кувалися нами і зробив це для возвеличення тої великої любові, 
яку має до нас» (св. Августин). Божі ангели нас дуже люблять, 
вони наші майбутні співжителі у небі. А як ми можемо зробити 
радість нашому ангелу хоронителю? Любов’ю за любов. Свята 
Франциска Римська отримала благодать бачити свого ангела-хо-
ронителя. Завжди, коли виконала щось доброго, він з блаженною 
усмішкою похвалив її. І навпаки, коли вчинила зі слабості легкий 
гріх, обличчя небесного покровителя засмутилось. Вона відчу-
вала, немовби він втік від неї. Це було для святої найбільшою 
мукою. Одного разу була у їхньому домі гостина. Трапилось, як 
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часто буває на забавах, що гості говорили непристойні слова. 
Франциска відчувала обов’язок напоумити їх, однак через страх 
мовчала. Раптом усі присутні почули, як хтось сильно ударив 
господиню по лиці. Вона втратила свідомість. Прийшовши до 
себе, свята відповіла наляканим гостям, які питали, що сталось: 
«Ангел-хоронитель покарав мене за те, що я зі страху мовча-
ла на гріх». Тому передусім стережімося гріха, слухняно ідучи 
за голосом Господа Бога, а якщо згрішимо, то якнайшвидше 
у покаянні, віддаймо свій гріх Ісусові. Часто молімось до свого 
ангела-хоронителя, щоб заступався за нас, випрошував ласки, 
необхідні для нашого спасіння, провадив та допомагав нам в 
усіх наших земних турботах, проблемах й небезпеках. У різних 
кризових ситуаціях кличмо до нього просто, як діти, своїми 
словами: «Ангеле-хоронителю, будь біля мене, допоможи, не дай 
мені згрішити, віддали цю спокусу від мене…». Отож, дякуймо 
Богові за свого ангела-хоронителя.

Над усіма ангелами поставлений святий архангел Михаїл. Його 
ім’я на єврейській означає: «Хто як Бог?!». Господь піддав ангелів 
пробі. Вони мусіли вирішити, чи залишаться вірні своєму Со-
творителю, або стануть проти Нього. Святі Отці кажуть, що Бог 
об’явив ангелам, що Друга Божа Особа візьме на себе людську 
природу. Тоді одна частина збунтувалась проти Божого Сина та 
не захотіла Йому підкоритися, вважаючи людську природу за-
надто немічною, щоб безмежний Бог з’єднався з нею і так підніс 
її понад гідність самих ангелів. Цих бунтарів провадив херувим, 
що звався Люцифер — «світлоносний». Відомі його слова: «Не 
буду служити!». Апостол Іван побачив це у своєму видінні на 
острові Патмос: «І настала війна на небі: Михаїл та ангели його 
воювали проти дракона, і дракон воював та й ангели його, та 
не перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. І 
дракон великий, змій стародавній, що зветься диявол й сатана, 
який зводив вселенну, скинений він був на землю і ангели його з 
ним. І я почув голос могутній, що говорив на небі: “Нині настало 
спасіння, і сила, і Царство Бога Нашого, і влада Христа Його, 
бо скинуто обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед 
Богом нашим день і ніч. І вони перемогли його кров’ю Агнця і 
словом свідчення свого, та не злюбили життя свого до смерті”» 
(Об. 12, 7–11). Пророк Ісая про падіння сатани говорить: «Як же 
ж, впав із неба, ти, блискучий сину зірниці? Як тебе повалено 
на землю, тебе, що підбивав усі народи? Ти говорив у своїм серці: 
Піднімуся до неба, вище від Божих зірок поставлю свій престол, 
сяду на високій горі, на високих горах, що на півночі, підіймуся 



221

понад хмари, буду такий, як Всевишній! Та ось ти в Шеол прова-
лився, в яму преглибоку» (Іс. 14, 12–15). Апостол Петро каже: «Бог 
не пощадив ангелів, які згрішили, а кинув у пекло й передав їх до 
темної безодні, щоб їх тримати на суд» (2 Пт. 2, 4). І св. Юда 
мовить: «І ангелів, що не зберегли свого достоїнства, а полиши-
ли власне житло, зберіг у кайданах вічних, під темрявою, на 
суд великого дня» (Юд. 1, 6). Святий Михаїл був опікуном Богом 
вибраного єврейського народу, а тепер він є покровителем Цер-
кви. Господь Бог наділив його своєю силою, щоб перемагав усіх 
ворогів, видимих й невидимих. При кінці світу він стане ще раз 
до переможного бою з дияволом і його слугами. Спаситель каже: 
«Коли прийде Син Чоловічий у своїй славі, й ангели всі з Ним, тоді 
Він сяде на престолі своєї слави» (Мт. 25, 31).

Почитання святого архистратига Михаїла у Церкві сягає ще 
до апостольських часів, доказом чого є спомин про чудо в Хонах, 
пам’ять якого святкуємо 6 вересня.

ghhgfghhg

свЯта оДа, Діва

Свята діва Ода, дочка короля Шотландії, померла у VIII століт-
ті. В юності вона осліпла. Мабуть, вона була готова пожертвувала 
усім, щоб знову бачити. Але як подорожній, коли його застане ніч, 
підіймає свої очі до зоряного неба, так і Ода в темряві піднесла 
свою душу до неба, шукаючи в Бога потіхи і радості та ведучи 
побожне життя.

Біля гробу св. Ламберта у Льєжі відбувалося багато чудес. 
Король Шотландії надіявся, що його дочка могла б там оздоро-
витися. Він послав Оду в Льєжа. Вона впала на коліна біля гробу 
святого і гаряче молилася, щоб він випросив їй оздоровлення, 
якщо це буде на спасіння її душі. Під час молитви сталося чудо — 
їй повернувся зір! Удостоївшись такої великої благодаті, вона 
сповнилась безмежною радістю. Але це оздоровлення принесло 
їй важке випробування. Під час своєї хвороби вона посвятила 
себе Богові, а тепер батько змушував її вступити в подружжя. Але 
під час сліпоти її душа настільки утвердилася в Бозі, що вона не 
зважала ні на лестощі, ні на погрози свого батька і залишалася 
вірною Ісусу Христу. Щоб не мусіти постійно протистояти тиску, 
вона покинула дім і жила в самотньому краї як пустельниця, 
доки Бог не покликав її до справжньої батьківщини.
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свЯті мученики онисиФор та ПорФирій

Святі мученики Онисифор і Порфирій постраждали в час 
правління імператора Діоклетіана. Вони сміливо перед судом 
визнали Ісуса Христа, за що були жорстоко побиті по всьому тілу 
і їх пекли на розжарених сковородах. На кінець, коли навіть най-
тяжчі муки не змусили мучеників відвернутися від святої віри, 
кати прив’язали святих до коней, які волокли їхні тіла по гострих 
каменях. Так вони віддали свій дух Господу. Останки їхній свя-
тих мощей християни таємно зібрали і поховали в селі Пангіян.

ghhgfghhg

свЯтий мученик вікентій-ДиЯкон1

Батьківщиною св. Вікентія була Іспанія. Він з юності своєї 
віддав себе на службу Богові. Любив читати богословські кни-
ги, і так навчався Господнього закону день і ніч. Учителем мав 
собі премудрого  і сповненого добрих діл блаженного Валерія, 
єпископа в Августополі. Той, бачачи учня свого Вікентія добро-
розумним і добре вихованим, поставив його дияконом та учинив 
проповідником Божого слова. Сам-бо, хоч і вельми вправний був 
у божественних писаннях, одначе через якусь ваду язика не був 
красномовний, через це доручив дияконові своєму, блаженному 
Вікентію, як достойному, премудрому і солодкомовному, навча-
ти людей у церкві, проповідуючи Слово Боже. Диякон Вікентій 
прийняв це повеління та благословення від свого єпископа, і від 
тоді не тільки в церкві, але й на всякому місці, де траплялося, 

1  Його пам’ять вшановуємо 11 (23) листопада.
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старанно навчав і на шлях спасін-
ня наставляв людські душі.

У той час від нечестивого царя 
Діоклетіана посланий був в Іспа-
нію один суддя на ймення Даті-
ян, родом грек, лихий норовом і 
лютий гонитель та мучитель хри-
стиян. Посланий же був для того, 
щоб усіх, хто взиває ім’я Христо-
ве, немилосердно вбивати. Той-бо 
суддя прийшов у місто Валенсію 
і  багато  пролив  християнської 
крові, хапаючи, як вовк, Христові 
вівці. Почув, отож, про єпископа 
Валерія і про його диякона Вікен-
тія, що були в Августополі. Послав 
до них своїх воїнів, щоб святих 
окували і привели до нього на суд. Схоплені були обидва й ведені, 
обкладені тяжкими залізами, і велику скорботу дорогою терпіли: 
голодом та спрагою морені і утруднені швидкою ходою — довго 
при конях спішно бігли, а не мігши швидко бігти, падали, і во-
лочили їх довгою дорогою, як колоди, що до коней прив’язані. 
Коли ж привели їх до міста Валентії, повелів тоді мучитель кинути 
їх у похмуру й сморідну темницю, в якій їх тримати продовж 
багатьох днів, без їжі та без пиття. Але Бог своєю благодаттю 
укріплював їх, щоб не знемогли, і подавав силу їм для подвигу. 
Мучитель побоявся, щоб в’язні не померли, бо тоді не буде на 
кому виявляти свою мучительну лютість. Тому вивів  їх перед 
себе  і, побачивши їх, почав єпископу погрожувати. Він тихо 
й покірливо відповів на його слова, ніби якусь від себе боязнь 
показуючи. Тоді св. Вікентій, наповнившись Духом Святим, 
розпалився ревністю до Бога й рече до свого єпископа: «Пощо, 
отче, так тихо говориш, ніби боїшся? І супроти пса того 
гавкання пощо не відповідаєш дерзновенно? Голосом ве-
ликим ісповідай силу Христову і вільною мовою викривай 
і перемагай безум’я цієї лукавої людини, котра з Богом, 
Творцем своїм, що підніс його до цієї гідності, хоче боро-
тися, а належну Богові честь поспішає бісам віддавати? 
Тут-бо того диявола, якого ти не раз з людей, як немічного 
й боязкого, іменем Христовим відганяв, належить до кінця 
перемогти і голову того змія зітерти!». Почув це Датіян і, 
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побачивши, що святий диякон Вікентій усю його силу, владу і 
грізні погрози вважає за ніщо, мовив до наближених: «Відведіть 
звідси єпископа, я ж із цим юним дияконом побесідую». До катів 
же каже: «Приготуйте все знаряддя до мучення, щоб ділом ми 
відповіли тому, який своїми словами принижує нас».

Спершу-бо повелів святого до дерева прив’язати і все його 
тіло кігтями залізними шарпати й терзати. Коли ж це вчинили, 
омочилася земля кров’ю, яка потоком текла від розтерзаної плоті, 
аж кістки через глибокі рани було видно. Мучитель же прини-
жував його, мовлячи: «Що тепер скажеш, Вікентію? Чи ж не ба-
чиш, якими ранами поранено і розтерзано твоє тіло?». Відповів 
святий: «Чого хотів, те дістав, бо саме цього я усією душею 
бажав. Віруй мені, о судде, що ніщо мені не є бажаніше, як 
страждати за мого Господа, і ніхто не учинить мені та-
кого добродіяння, як ти. Хоча від злоби це чиниш, одначе 
добродієш мені, мучачи мене. І скільки примножуєш мук, 
стільки мій Господь мені готує воздаяння на небесах. Це ж 
бо лютими тими ранами виходжу, як сходинками, до мого 
Бога, Котрий живе на висотах. Цим упованням на Нього 
торкаюся небес. А царське повеління принижую і з твого 
безумства сміюся. Ти ж не переставай мене мучити, але 
більше мучити намагайся. Молю, будь щодо мене більше 
й більше лютіший і повели слугам своїм, не перестаючи, 
терзати мене, доки стане плоті моєї. Я ж, раб Христа, 
Господа мого, все за ім’я Його терпіти готовий». Цими 
словами, мучитель почувався посоромлений і загорлав до слуг, 
щоб більше прикладали рук до мучення і жорстокіше мучили 
Христового страждальця. Коли ж побачив, що знемагають слуги, 
сам встав і почав їх бити. Святий же посміявся з його гніву і ска-
зав: «Що твориш, о судде, за що б’єш слуг своїх? Вони мене 
мучать, ти ж мстишся їм за мене?». Тими мучениковими 
словами і непереможним його терпінням Датіян, неначе стрі-
лами, був поранений, кипів гнівом скреготав зубами і виглядав 
ледве живим, був блідий лицем, ще й трусився від ярості. Відтак 
почав лагідно до слуг говорити: «Що воно таке, вірні мої слуги, 
адже лиходій той не відчуває рук ваших і не важить муки, а ще 
й з вас насміхається, з котрих ніхто ніколи не насміхався. Чи ж 
мало було розбійників та злодіїв, батьковбивців та чародіїв, яких 
ви своїми міцними руками замучили, і не було жодного такого, 
як оцей, котрий у ваших руках мене і вас безсоромно ганить. Не 
терпіть такого сорому, але всю свою силу прикладіть і раньте 
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його міцно!». А св. Вікентій ще більше ганив неміч їхню і сказав: 
«Не прошу тебе, мучителю, щоб перестав мене мучити, 
але щоб більші винайшов муки, більша тоді буде сила Хри-
стова і поміч мені, кажу тобі, більша ніж сила, якою мене 
мучиш. І не перестану сповідувати й прославляти Ісуса 
Христа, єдиного істинного Бога. О, коли б і ти пізнав та-
кого Бога, бачачи в мені немічному, Його велику силу, яку 
ти зі всіма слугами своїми здолати не можеш, але, бачачи, 
не бачиш і, чуючи, не розумієш і не перестаєш творити 
волю бісівську на пагубу своєї душі».

Суддя ж не міг нічого досягти, бо хоча крізь суглоби та кістки 
мученикові проходило гостре залізо і до нутрощів сягало, він за-
лишався непереможний. Намислив отож звабою вловити його до 
свого злочестя і почав говорити до нього таке: «Пожалій юність 
свою, Вікентію, і не бажай, щоб цвіт життя твого передчасно 
осипався, не пересікай літ життя свого, себе самого помилуй і 
підкорися нам, щоб до кінця не загинув; жалію і не бажаю тебе 
бачити в безчесті та муках, але в честі та славі, бо велику 
виклопотав би тобі достойність, коли б послухав ти мене». 
Відповів св. Вікентій: «Гірше мені є твоє лукаве милосердя, 
аніж твоя звірина лють, не боюся мук, але звабних твоїх 
слів лякаюся. Припини-бо душешкідливе лукавство, але 
всі муки, що маєш, випробуй на мені, муч мене без мило-
сердя і пізнай силу Христову, яка перебуває в тих, які 
люблять Його!». Такими мучениковими словами ще більше 
уразився мучитель, повелів його прибити на хресті і всі члени й 
суглоби тіла його по-різному мучити. Коли ж ті слуги повеління 
мучителя виконували: розпинаючи, б’ючи і розпалене залізо до 
ран прикладаючи, Вікентій упав із хреста на землю. Слуги ж 
думали, що святий вже помер, і, взявши його, хотіли винести. 
Христовий мученик, благодаттю ж Христовою укріплений, ви-
рвався із їхніх рук і знову подався до хреста, докоряючи слугам 
як невправним, котрі недбайливо виконують повеління пана 
свого. Вони ж, ще більше ярості наповнилися, усяко мучили його, 
скільки мали сили, доки самі не знемоглися до решти. Після того, 
за повелінням мучителя, вкинули його в темницю і там його тіло, 
цілком поранене, з розбитими членами і розтерзаними жилами 
поклали на гостре череп’я.

Минала ніч, і, коли сторожа міцно заснула, засяяло світло в 
темниці, і хор ангелів прийшов до святого, відвідуючи його та 
втішаючи. Святий же мученик Вікентій від того ангельського 
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пришестя прийняв відраду своїм болістям й наповнився неви-
мовною радістю, славлячи Бога. Збудилася сторожа і почула, що 
святий весело співає, а побачивши в темниці невимовне світло, 
налякалася вельми і побігла звістити Датіянові. Він-бо усю ніч 
гадав, що б іще вчинити з непереможним мучеником, і намис-
лив ще одну звабу: повелів приготувати ложе прегарне та м’яку 
встелити постіль і покласти на ній святого. Приставити до нього 
улесників, навчивши їх, щоб обтирали кров святого й обв’язували 
його рани і всілякі чинили послуги із лестощами, ніби жаліючи 
його і плачучи над ним, і щоб, цілуючи йому ноги, просили, щоб 
він помилував себе самого і не віддавався на більші муки, та 
учинив за царевим повелінням. Коли йому так чинили, мовив 
святий: «Ліпше мені було ложе на мученні з череп’ям, аніж 
це — не звабите мене, лукаві звабники!». Побачив мучитель, 
що нічого не досягне лукавством, і знову почав мучити святого: 
повелів залізні дошки розпекти  і прикласти  їх до боків його, 
тоді на залізні ґрати розпечені поклали святого і вогонь великий 
підкладати, печучи мученика, як м’ясо для  їжі. Він же у всіх 
тих муках був непереможений,  ісповідував ім’я Ісуса Христа. 
Закінчивши цей подвиг страждання, віддав духа в руки свого 
Господа. Мучитель же, побачивши, що помер святий, повелів 
його тіло витягти на поле й залишити непохованим на їжу птахам 
та звірам, і здалека поставив сторожу, щоб його християни не 
викрали. Бог же, зберігаючи всі кістки своїх святих, приставив 
незвичну сторожу до тіла мученика: повелів-бо воронові берег-
ти його. І здалеку бачила приставлена сторожа, що коли безліч 
хижих птахів нападало на тіло святого, тоді ворон усіх відганяв 
і не давав сісти на мученикове тіло жодній птиці. Хоча й сам 
ворон, за єством своїм, любить пожирати тіла мертвих, одначе 
Божою силою йому було те заборонено. Тож сам анітрохи не 
торкнувся і іншим того не давав. А що ще дивовижніше: вовка, 
який прибіг  і хотів потягти тіло, відігнав, сильно нападаючи 
на нього і б’ючи. Звістила сторожа те Датіянові,  і вельми ди-
вувався нечестивий, однак, не бажав пізнати Божої сили. Тож 
повелів укинути те святе тіло в море. Взяли його воїни, занесли 
на корабель і, допливши далеко в морі, у глибину вкинули, самі 
ж повернулися до берега. І коли були поблизу берега, знову по-
бачили тіло мученикове, яке лежало при березі, і, злякавшись, 
утекли. Християни ж, узявши тіло св. Вікентія, поховали його 
чесно, славлячи Отця, і Сина, і Святого Духа.
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свЯті учні аПостола Павла (рим. 16): 
олімП, роДіон, сосиПатр, ераст, 

кварт й тертій

Усі вони сміло проповідували Боже Слово, за що  і багато 
терпіли. Олімп та Родіон пішли за святим апостолом Петром 
та разом з ним були посічені у Римі від Нерона. У посланні до 
Римлян ап. Павло згадує св. Сосипатра, єпископа Іконії. Він 
помер своєю смертю. Святого Ераста також згадує ап. Павло в 
посланні до Римлян. Він був економом й дияконом Єрусалимської 
церкви, а потім єпископом Панеади в Палестині. Апостол Кварт 
був єпископом міста Бейруту у Фінікії, де навернув багатьох до 
Христової віри. За те він витерпів переслідування з боку поган 
та євреїв, однак помер своєю смертю. Тертій, який писав Пав-
лове послання до Римлян, був другим єпископом в Іконії, після 
св. Сосипатра.

ghhgfghhg

свЯтий мученик орест

Коли царював у Римі нечестивий імператор Діоклетіан (284–
305), приступив до нього один вельможа на ім’я Максим, і сказав: 
«Володарю, прошу тебе, звели мені пройти Кілікійські та Капа-
докійські краї, щоб схопити і мучити християн, які не поклоня-
ються великим богам й не підкоряються твоїй владі. Всякими 
способами убиватиму їх і так знищу на землі пам’ять про них». 
Почувши це,  імператор зрадів та й сказав йому: «Не тільки в 
Кілікії та Кападокії, але по всьому моєму царстві даю тобі вла-
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ду викорінити прокляте християнство». Тоді Максим вийшов, 
неначе хижий вовк, убивати невинних християн. Досягнувши 
Кападокії, ввійшов у місто Тіану. Князь запитав громадян, чи 
там живуть християни. Погани розказали йому про одного лікаря 
Ореста, який невтомно усіх навчає, що немає іншого Бога, тільки 
є один — Ісус Христос, який створив небо і землю та все, що в 
них. Максим наказав привести Ореста до себе на суд. Гордий 
суддя поглянув на святого та грізним голосом сказав: «Хто ти 
є? Скажи нам своє ім’я!». Святий відповів: «Я є раб Господа 
мого Ісуса Христа, який є єдиним Богом. Моє ім’я христи-
янин, цим хвалюся!». Суддя сказав: «Оскільки ти насмілився 
Христа називати Богом, а себе християнином, уже за це ти 
достойний покарання, однак розкайся, принеси жертви богам, 
інакше будеш терпіти муки!». На це відповів св. Орест: «Твоїм 
нечистим бісам, яких ти називаєш богами, не поклонюся. 
Вони горітимуть у пеклі! Я, бувши ще дитиною, пізнав 
живого Бога. Цілим своїм серцем Його шаную». Правитель 
його знову запитав як називається. Тоді святий відповів, що 
зветься Орест. Князь, бажаючи лукавством відвести його від 
Христа, почав говорити:  «Оресте, жалію твоєї молодості та 
мудрості, бо дізнався, що ти є добрим лікарем. Через те не 
хочу тебе погубити, але раджу тобі, послухайся царської волі 
і будеш мені як син. Усі будуть тобі віддавати честь і славу, 
та житимеш у великих розкошах й достатках. Дізнається про 
тебе цар і численні дари від нього отримаєш». Святий відповів: 
«Княже, не спокусиш мене своїми лукавими словами, бо 
я не шукаю тимчасової честі, а марнотні розкоші маю 
за ніщо. Більше того, я готовий за Ісуса Христа перетер-
піти всілякі муки, бо Його безмежно люблю і маю надію 
отримати від Нього вічну славу на місці, де буде справжнє 
щастя». Суддя сказав: «Безумний і проклятий чоловіче, чому 
себе обманюєш, називаючи єдиним Богом Ісуса Христа, якого, 
наче розбійника, розіп’яли юдеї?». Орест відповів: «Коли б ти 
пізнав велику силу Розіп’ятого, то поклонився б Йому, а 
відкинув би нікчемних ідолів». Князь Максим промовив: «Уже 
мені погано від твоїх брехливих слів. Коли хочеш й мене привести 
до своєї лихої віри, то знай, що своїх богів не покину і вашому 
Христу не поклонюся, а тобі кажу: відречися свого Христа, а 
нашим богам поклонися та принеси жертви! Коли це вчиниш, 
сядеш праворуч біля мене». Святий йому на це: «Я поклоняюся 
та служу тільки єдиному, вічному Богу, який мені завж-
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ди допомагає і ніколи не залишає, бісам вашим ніколи не 
принесу жертв!».

Тоді Максим повів св. Ореста до ідольського храму, повного 
золотих і срібних ідолів, та й сказав йому: «Поклонися, Оресте, 
цим правдивим та святим богам!». Мученик відповів: «Ти дуже 
помиляєшся, княже, не знаючи правди. Ці твої боги із зо-
лота, срібла, міді та заліза створені, щоб обманювати 
людей і відводити від пізнання єдиного правдивого Бога. 
Вони не бачать й не чують, бо є ділом людських рук.. Вони 
не можуть допомогти ні собі, ні комусь іншому — то чому 
їм маю кланятися?». Каже йому князь: «Оресте, останній раз 
тебе питаюсь: поклонишся богам, чи ні? Якщо ні, то чекають 
тебе муки!». Святий відповів: «Думаєш, що боюся твоєї погрози? 
Не сподівайся застрашити мене муками, але чини, що хочеш, 
бо мій Господь Ісус є зі мною. А що більше, Він живе в моїй душі 
і в терпіннях мені допоможе, тому не боюся мук та смерті за 
Христа». Тоді князь Максим наказав бити св. Ореста зразу в 
ідольському храмі. Святий звів руки до гори, просячи допомоги 
в Ісуса. Мученика били без милосердя так сильно й довго, аж 
знаряддя катів поламалося  і почергувалися сорок воїнів. На 
його тілі вже не було здорового місця через численні рани. Всі 
ці страждання св. Орест терпів без нарікання, дякуючи Богові, 
так що всі дивувалися. Коли його мучили, князь промовив до 
нього: «Принеси жертви богам і відпущу тебе!». Мученик нічого 
не відповідав, лише потиху молився. Тоді Максим повелів роз-
печеним залізом опалити його ребра, поливати рани оцтом та 
посипати їх сіллю. Святий Орест сказав: «Ісусе, прошу Тебе, 
зроби чудо. Нехай мої неприятелі побачать Твою силу, 
засоромляться і почнуть каятися». Сказавши це, подув на 
ідолів, які стояли у храмі, тоді всі вони попадали та порозси-
палися в порох. Мученик закликав до судді: «Де є сила твоїх 
богів, чому себе не захистять?». Всі вибігли геть із храму, бо 
були охоплені страхом. А коли святий вийшов, тоді і весь храм 
затрусився та впав.

Князь Максим повелів відвести святого в темницю і наказав 
сторожі, щоб не давали йому ні хліба, ні води, але нехай буде 
морений голодом та спрагою. А св. Орест, увійшовши до темниці, 
звів руки догори і молився, кажучи: «Господи Ісусе, Ти з юно-
сті моєї навчав мене жити з віри і відігнав від мене всяку 
похіть, обман та спокуси. Ісусе, Ти створив небо, землю 
і море заради людини, помер за нас на ганебному дереві 
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хреста і своєю смертю визволив нас з рабства гріха та 
диявола. Третього дня Ти воскрес і приготував нам місце 
в небі. Молю Тебе, не залиш мене. Віддаю Тобі цілого себе, 
кожну хвилину свого життя, минуле і майбутнє. Вчини, 
щоб я став причасником тих, які постраждали за Тебе і за 
Твоє Ім’я та наслідували Тебе тією вузькою і тернистою 
дорогою, а тепер перебувають з Тобою у вічній славі!». 
Пробув святий у темниці без їжі та пиття сім днів. На восьмий 
день вивів його князь на суд і заговорив до нього: «Проклятий 
та лукавий вороже наших богів, чи й далі будеш затверділий і 
непокірний? Знай, що коли не поклонишся богам, то лютіше 
буду тебе мучити. Немилосердно відніму від тебе життя, а 
твоє мерзенне тіло повелю втопити у водах». Святий Орест 
відповів: «Я розіп’ятий з Христом і готовий перенести будь-
які муки!». Тоді мучитель сповнився ярості, наказав принести 
20 залізних цвяхів завдовжки 20 сантиметрів, і забити святому 
в п’яти. Коли це зробили, повелів прив’язати його до дикого коня 
і волочити, доки не помре. Кінь волочив святого по тернях та 
гострому камінні, і в таких муках св. Орест віддав свого духа в 
Господні руки. Князь Максим наказав, щоб тіло мученика ки-
нули у ріку, яка називалася Фіва. Однак, на тому місці явився 
якийсь чоловік, який зібрав мощі святого і поховав їх на горі, що 
біля міста Тіана. Тепер же, звершивши добру боротьбу, святий 
мученик перебуває у безконечній славі зі своїм Господом.

ghhgfghhg

свЯтий мученик мина котуанський1

Святий мученик Мина був родом єгиптянин, вірою ж христи-
янин і саном воїн під владою трибуна Фирмиліана у Котуанській 
митрополії. Царювали тоді Діоклетіан та Максиміан, нечестиві 
царі. Жорстоке переслідування християн спонукало Мину поки-
нути військову службу, не бажав-бо служити злочинним царям, 
і стати пустельником.

Минуло багато часу,  і в Котуанському місті відправлявся 
якийсь великий бісівський празник, на який зібралося багато 
поганського люду. Мина став на високому місці, на якому його 

1  Його пам’ять вшановуємо 11 (24) листопада.
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всі могли побачити, і велегласно 
закричав:  «Знайшли мене ті, 
що мене не шукали, явився 
я тим, що про мене не пита-
ли!». Коли це святий заголосив, 
усі на арені повернули свої очі 
на нього  і,  замовкши, подиву-
валися його дерзновенню. Був 
там і князь того міста, на ймен-
ня Пиррос. Той повелів схопити 
святого і запитав його: «Хто ти 
є?». Святий Мина загорлав так, 
щоб почув увесь народ: «Я є раб 
Ісуса Христа, Який царює на 
небі та на землі. Тепер же, по-
чувши про ваш богомерзький 
празник, я запалав горливі-
стю по Бозі моєму і прийшов 
викрити вашу сліпоту, а привести до спізнання єдиного 
істинного Бога, який лише одним словом створив небо 
й землю і який утримує весь усесвіт». Почувши те, князь 
повелів повести святого у темницю і стерегти його до завтра.

Наступного дня сів князь на судилищі, прикликав Мину  і 
різними способами зводив його до ідолопоклонства. Але поба-
чивши, що нічого тим не досягне, наказав немилосердно бити 
його воловими жилами, так що з його ран потекла ріка крові. 
Один з тамтешніх наближених, на ім’я Пигасій, сказав до свя-
того: «Помилуй себе, о чоловіче, і повинися повелінню князевому, 
перш як буде до кінця плоть твоя ранами вбита. Я тобі раджу: 
приступи тільки тимчасово до богів, щоб збавитися від цієї муки, 
потім знову служитимеш своєму Богові, і не буде за це гніватися 
на тебе Бог твій, бо тільки раз принесеш жертву ідолам і на 
малий час до них приступиш через такий примус, щоб позбути-
ся лютих мук». Святий же на це із праведним гнівом відповів: 
«Відійди від мене, чинителю беззаконня, бо принесу і ще 
раз принесу жертву хвали моєму Богові, Який дає мені 
Свою поміч і так мене в терпінні укріплює, бо та мука є 
для мене більше солодкою відрадою, аніж гіркою мукою!». 
Здивувався мучитель такому терпінню, повелів більші на нього 
накласти муки. Підвішений був святий на дереві і кігтями заліз-
ними шарпаний, а мучитель ще й знущався зі святого, кажучи: 
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«Чи ж бо відчуваєш якийсь біль, о Мино? Чи солодкі тобі є муки? 
Чи ж не хочеш примножити собі тієї солодкості?». Мученик, 
хоча й вельми страждав, одначе відповів князю: «Не здолаєш 
мене, мучителю, дочасними муками, стоять біля мене 
помічники, яких ти не бачиш, воїни Царя Небесного». Князь 
же повелів воїнам жорстокіше мучити святого.

Мучитель же мовить: «Чи ж не знаєш, що римські царі гніва-
ються на всіх, котрі ісповідують ім’я Христове, і велять убива-
ти їх?». Мученик відповів словами псалма: «Господь мій воца-
риться, нехай гніваються люди». А тоді додав: «Коли ваші 
царі гніваються на Христа і на християн, які сповідують, 
як і я, ім’я Христове, я не зважаю на такий гнів! Я є рабом 
мого Христа! У мене є лише єдина турбота: щоб залиши-
тися у сповіданні всесвятого Імені Його до смерті і щоб 
насолодитися Його солодкою любов’ю, від якої хто мене 
відлучить? Ніщо мене не розлучить від любові Христової!». 
По цьому повелів мучитель волосяними шматами вельми терти 
його рани і, коли це сталося, сказав мученик: «Тепер стягую 
шкіряні одежі й одягаюсь у ризу спасіння». Тоді свічками 
запаленими повелів мучитель палити святого, але він мовчав.

Князь же мовив до святого: «Вибери собі одне: чи нашим будь, 
щоб тебе більше не мучили, чи Христовий будь, нехай погубимо 
тебе до кінця». Відповів святий велегласно: «Христовий був, 
є, і буду! Не відречуся мого Бога і бісам вашим жертв не 
принесу, не схилю коліна мого перед бездушними ідолами!». 
І тоді князь дав вирок на святого: «Мину, що не захотів повелін-
ня царського послухати і принести богам жертви, повеліваємо 
мечем забити, а тіло його вогнем хай буде спалене перед усіма».

Пам’ять святого мученика Мини вшановуємо 11 (24) листопада.
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свЯтий теоДор стуДит

Був у Царгороді багатий муж на ім’я Фотин, його жінка на-
зивалася Теоктиста — обоє були богобоязні та добрі християни. 
Вони мали сина Теодора і з дитинства старалися прищепити 
йому любов до Ісуса Христа. Коли він подорослішав, батько від-
дав його на науку. В ті часи, за царювання імператора Констан-
тина Копроніма ширилась єресь іконоборства, і багато право-
вірних християн були переслідувані. Через те Фотин, покинув 
честь і владу, яку мав від царя, і порадившись із своєю дружи-
ною, роздали свої маєтки, відреклися світу і пішли у монастир: 
Фотин — до чоловічого, а Теоктиста — до жіночого. А Теодор, 
вивчившись, став добрим апологетом і боровся проти єресі іко-
ноборства. Настільки був просвічений мудрістю Святого Духа, 
що єретики не могли йому протистояти.

Коли помер цар Копронім, запанував після нього його син 
Лев, який також підтримував єресь  іконоборства. Але він не 
довго царював, бо через короткий час помер. Тоді після нього 
його дружина Ірина разом із своїм сином Константином сіла 
на престолі. Вона вчинила мир у царстві  і скликала Сьомий 
Вселенський Собор у Нікеї, на якому святі отці засудили єресь 
іконоборства. Серед тих отців був св. Платон, дядько св. Теодора 
по матері. Коли ж закінчився Собор, Теодор разом із своїми рід-
ними братами, Йосипом та Євтимієм, прийшли до свого дядька 
Платона і просили його, щоб він прийняв їх до свого монастиря, в 
якому був ігуменом. Святий Платон втішився, що вони бажають 
наслідувати Христа і з радістю їх прийняв.

Тут в монастирі молодий Теодор відзначався чеснотою по-
кори і молитви, бувши прикладом для багатьох. Однак завжди 
старався не виділятися серед інших, щоб його не хвалили. Коли 
стримувався в їжі, то робив це непомітно. Коли мав багато праці 
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і обов’язків протягом дня, то завжди, хоч і міг бути змученим, 
виділяв час для розмови з Господом. Часто допомагав братам в 
їхніх потребах, розраджував сумуючих, заохочував лінивих до 
боротьби та витривалості. Усвідомлював, що те, що робить для 
ближнього, те робить для Ісуса.

Платон дуже тішився, бачачи, що Теодор має велику любов до 
Бога та братів, і хотів в майбутньому поставити його настоятелем 
замість себе. Тому спершу повів його до Патріарха Тарасія, щоб 
він висвятив його на священика, а Теодор не так по своїй волі, 
як з послуху до настоятеля Платона це прийняв. Через декілька 
років, коли Платон побачив, що він вже не в силі бути насто-
ятелем через старість, зрозумів, що прийшов час, щоб Теодор 
прийняв ігуменство. Тому прикликав до себе всю братію, та за-
питав їх, кого б вони вибрали з поміж себе за настоятеля, бо він 
уже старший та й часто хворіє, і не в змозі бути ігуменом. Тоді 
всі одноголосно сказали, що тільки Теодор здібний до цього уря-
ду. І так Теодор, хоч і не хотів, та не міг противитись спільному 
рішенню і волі Платона, тож прийняв ігуменство в монастирі.

Через свою вірність і ревність до Бога та Його Закону св. Те-
одор переніс багато страждань та скорбот. У той час син цариці 
Ірини Константин прогнав свою матір від царювання і сам по-
чав царювати. Був він молодим і розбещеним, і маючи владу та 
багатство, віддав себе безмірним пристрастям та перелюбствам, 
через що вирішив прогнати і свою дружину Марію, змусивши її 
вступити в монастир, а замість неї взяв собі іншу жінку. Святий 
патріарх Тарасій виступив проти цього. Але знайшовсь зрадли-
вий священик, який дав другий шлюб цареві. Патріарх усяко 
намагався розлучити цей незаконний шлюб, але не міг, бо цар 
погрожував знову відновити іконоборчу єресь. Через це патріарх 
полишив царя, щоби гірше зло не прийшло на Христову Церкву. 
Тоді, за прикладом царя, багато бояр і правителів провінцій по-
чали проганяти своїх законних жінок і брати собі інших.

Коли про це довідався блаженний Теодор, розпалився ревні-
стю за Божі заповіді і послав до всіх монахів послання, в якому 
засудив перелюб царя  і наказував, щоб усі мали царя, як за 
відлученого від Церкви. Це послання розійшлося по цілій імперії, 
так що про це довідався і сам Константин. Він розлютився на 
Теодора, але спершу хотів здобути його прихильність через зо-
лото та ласкавість. Однак коли зрозумів, що нічого не доб’ється, 
то послав військовий загін до монастиря, де перебував Теодор, 
щоб воїни побили та порозганяли монахів, а Теодора відправили 
на заслання в Солунь.
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Про ці події, які сталися з Теодором, почули навіть ті свяще-
ники та єпископи, які були в Босфорі та Херсонесі,  і насліду-
ючи його, виголосили анатему на царя, через що багато з них 
постраждало, бувши вигнані на заслання. Святий Теодор, пе-
ребуваючи на засланні, укріпляв усіх своїми листами, щоб вони 
твердо трималися Божих заповідей і за правду були готові від-
дати навіть життя. А справедливий Бог, який все бачить, не-
гайно відплатив цареві за те, що він вчинив святій Церкві, бо 
позбавив його царства і життя: його мати і бояри повстали на 
нього, викололи йому очі, а відтак і помер від хвороби. Після його  
смерті Ірина знову взяла в управління грецьке царство, звіль-
нила всіх ув’язнених, і блаженний Теодор повернувся із Солуня 
до свого монастиря, де знову провадив монахів дорогою наслі-
дування Христа.

По кількох роках миру агаряни напали на греків і воювали, 
полонячи краї Грецької держави. Тоді преподобний отець Теодор, 
пам’ятаючи Боже слово: «Іди, народе мій, увійди у свої кімнати й 
замкни за собою двері, сховайся на хвилю малу, поки гнів Господ-
ній перейде» (Іс. 26, 20), залишив Сакудіян і прийшов із братією до 
Царгороду. Цариця і патріарх зраділи його приходові і просили, 
щоб він поселився із своїми братами в Студійському1 монастирі.

На той час, коли преподобний зі своєю братією прийшов у 
Царгород, в тому монастирі було тільки дванадцять монахів. 
Теодор обновив та розширив монастир і зібрав багато братії: до 
нього приходили монахи і з інших монастирів, які хотіли бути 
його учнями. А він всіх приймав по-батьківському і не робив 
між ними ніякої різниці, а всіх любив однаково. Слава про святе 
життя учнів Теодора поширювалась всюди, так що число братів 
збільшилось до тисячі. Бачив преподобний велику кількість своїх 
учнів і написав для них правила на основі правил св. Василія 
Великого, які дуже любив. Тому й правило те згодом отримало 
назву «студійське».

Коли до влади прийшов Лев-вірменин, для християн знову 
прийшли важкі часи. Новий імператор відновив єресь іконобор-
ства. Тоді св. Теодор із багатьма іншими отцями і патріархом 
виступили проти цього. Теодор відважно заявив, що імператор 
не має права втручатися в церковні справи, а коли правитель 
прогнав патріарха Никифора з краю, Теодор наказав усім своїм 
ченцям вийти в квітневу неділю зі святими образами в руках та 

1  Цей монастир був збудований одним римським вельможею на ім’я 
Студій, тому й монастир отримав назву «студійський».
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влаштувати похід вулицями Царгорода. Підчас походу монахи 
співали: «Пречистому твоєму образу поклоняємося, Благий…». 
Коли Теодор і надалі відважно заохочував духовенство і народ 
вшановувати святі  ікони,  імператор наказав прогнати його з 
Царгороду на заслання. Але цим він Теодорові не закрив вуста, бо 
преподобний розсилав листи до вірних, якими їх заохочував, щоб 
не падали духом. Коли його листи потрапили до рук державних 
урядовців, вони передали їх імператорові. Тоді цар відправив 
Теодора в далеку місцевість під назвою Вонита, а начальнику 
в’язниці Микиті велів його люто бичувати. Прийшов Микита 
звістити преподобному цареве повеління, а преподобний тоді 
почав стягувати із себе одежу, кажучи: «Цього я здавна бажаю, 
нехай за святі ікони поранений буду!» — і дав плоть свою 
на биття. Микита, побачивши його плоть, яку великий труд та 
піст висушили до кінця, зворушився душею і не насмілювався 
торкнутися до нього, бо боявся Бога й відійшов, не завдавши 
йому ран.

А Теодор із в’язниці писав до своїх учнів, які розійшлися по 
цілій землі. Про них найбільше турбувався, наказуючи, щоб без-
боязно зберегли сповідання віри, нагадуючи їм: «Що страждання 
теперішнього часу нічого не варті тієї слави, що має з’явитися 
в нас» (Рим. 8, 18), тож дістануть її всі, хто терпеливо зносить 
страждання. Писав і до патріархів, і до Папи Римського, звіща-
ючи докладно, як святі ікони у Візантії поганьблені, а правовір-
ні в ув’язненні й темницях перебувають, і просив їх захистити 
правовірну віру.

Коли цареві до рук знову потрапили листи Теодора, тоді він 
відправив свого лютого посланця на ім’я Анастасій, щоб жорсто-
ко побив його за ці листи. Прийшов Анастасій і своїми руками 
бив святого, завдавши йому сто ран і в темному місці зачинив, 
також учня його Миколая бив і з ним зачинив. Наказав сторожі, 
щоб тримали їх міцно зв’язаними, та й відійшов. Яку скорботу 
перетерпів преподобний, годі висловити: плоть його, прийняв-
ши такі рани, загнила і засмерділася. І темниця та була тісна й 
повна гадів та блох. Взимку від холоду замерзав, бо не мав по-
трібної одежі, а тільки якесь рубище, в літі від спеки знемагав, 
бо не прохолоджував вітер темниці. Сторожа йому давала через 
віконце та його учневі малу скибку хліба й трохи води, і то не 
завжди, але через день чи два, іноді через багато днів, — так їх 
морили голодом та спрагою.
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Пробув святий в темниці більше трьох років, малу частку 
хліба від сторожі приймаючи, які ще й докоряли йому, — усе це 
із радістю терпів заради свого Господа і дякував Йому, що може 
наслідувати Його в стражданнях. І ще цілковито не одужав він 
після ран та скорботи, що їх мав, як знову до царя попав один 
із листів Теодора на захист святих ікон. Цар у великому гніві 
послав свого воєводу, щоб бичував його. Воєвода прийшов, по-
казав листа блаженному, а він відповів, що це справді його лист. 
Тоді воєвода сильно побив Теодора і його учня Миколу, який 
писав листа. Преподобний від немилосердного биття лежав як 
мертвий, ледве дихав. Побачив учень отця свого, ледь живого, 
про себе не дбав, хоч і сам від ран великою недугою був охопле-
ний, але турбувався про Теодора. Випросив у сторожі ячмінну 
воду, якою змочував пересохлого його язика і давав трохи пит-
тя. Побачив, що той помалу приходить до життєвої сили, почав 
лікувати тіло, яке від ран гнило, а ті частини тіла, які вже не 
можна було вилікувати — відрізав ножем. Коли ж преподобний 
трохи почав кріпнути на силі, тоді він свого учня лікував. Так 
вони страждали 19 днів, і ще від ран цілком не зцілилися, як 
прибув від царя інший нелюдський посланець, який забрав його 
і Миколу до Смирни, де Теодор знаходився під суворим доглядом 
єретичного архиєпископа 18 місяців.

У 820 році  імператора Лева Вірменина вбили власні ж вої-
ни. Його наступником став Михаїл прозваний Травлій. Він хоч 
і був проти шанування святих образів, однак не гонив пра-
вовірних, але полишав кожному вірити так, як забажає. Він і 
звільнив преподобних отців та ісповідників Христових. Тоді й 
преподобний Теодор був звільнений із заслання і повернувся до 
своїх монахів. Однак, вони вже не проживали в Студійському 
монастирі, через те, що  імператор наказав, щоб в Царгороді 
святих образів не вшановувати. Після повернення із заслання, 
Теодор прожив ще шість років. Своє багатостраждальне життя 
закінчив 826 року на острові св. Трифона поблизу Царгорода. 
Перед смертю він скликав всіх своїх монахів, перепросив їх за 
все, і з молитвою на устах віддав Христові свою святу душу. Че-
рез 18 років після його смерті патріарх Методій велів перенести 
його святі мощі до Царгорода та покласти разом з мощами його 
брата св. Йосифа Солунського, а також дядька — св. Платона в 
Студійському монастирі. Бог прославив його мощі численними 
чудами та зціленнями.
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свЯтий Патріарх іван милостивий

Святий  Іван  був  родом  кі-
пріянин, син князя Єпіфанія, з 
юності добре вихований, у своє-
му серці мав закорінений страх 
Божий, що став йому початком 
премудрості.  І  коли  престол 
Олександрійський став без пас-
тиря, за Божим промислом Іван, 
хоча й не бажав, був вшанова-
ний тим саном. Прийняв свя-
чення і став пастирем Олексан-
дрійської Церкви. Почав же пас-
ти словесних Христових овець; 
насамперед подбав, щоб паству 
свою очистити від єресі. В той 
час поширювалась єресь проти 
Божества нашого Господа. Таку 
огуду єретичну св. Іван знищив.

На початку пастирства свого 
прикликав економів церковних 
і доручив їм, кажучи: «Пройдіть 

усе місто і перепишіть мені панів моїх». Запитали його економи: 
«Хто є панами твоїми, владико!». Відповів патріарх: «Ті, яких 
ви убогими і жебраками називаєте, ото і є пани мої, мо-
жуть-бо мене прийняти під вічні покрови і подати всіляку 
поміч до спасіння». Пішли-бо економи і переписали всіх убогих, 
скільки їх перебувало на вулицях, і в шпиталях, і на гноїщах, і 
було число їхнє 7 500, і всім тим Іван святий постановив од ма-
єтків церковних денний пайок на прохарчування.
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Бажав же блаженний Іван в умі своєму завжди пам’ятати про 
смерть. Повелів зробити собі труну, але не докінчити, і заповів 
майстрам, щоб у всі визначені свята приходили до нього й ка-
зали перед усіма голосно: «Гріб твій, владико, дотепер ще не 
закінчений, повели-бо закінчити його, бо смерть, як зло-
дій, приходить, і не знати, в який час прийде!», — так собі 
св. Іван про смерть пригадував і завжди до відходу готувався. 
Помер святий на острові Кіпрі.

ghhgfghhg

свЯтий свЯщенномученик йосаФат

У  містечку  Володимирі  на 
Волині жив зубожілий україн-
ський шляхтич Гавриїл Кунце-
вич. Його жінка Марія походила 
з небагатої родини урядника у 
м. Володимирі. У 1580 році по-
слав  їм Бог  сина,  якого  вони 
охрестили в церкві св. Параске-
ви і дали йому ім’я Іван. Вони 
самі були сповнені Божого стра-
ху, простоти й християнської 
побожності,  і  старалися  при-
щепити ці чесноти своїй дитині.

Одного разу батьки пішли з 
малим Іваном до церкви св. Па-
раскеви, там він побачив іко-
ну Розп’ятого Христа та почав 
з цікавістю розпитувати маму, 
кажучи: «Що означає ця ікона? 
Хто на ній зображений?». Матір як могла, так йому пояснила: 
«Це Спаситель світу Ісус Христос! Він з любові до людей зійшов 
з неба на землю, щоб померти на хресті за наші гріхи і нас спа-
сти». Коли вона це говорила, то хлопчина з широко відкритими 
оченятами й любов’ю дивився на Розп’ятого Христа. У цю хви-
лину він відчув, як з Ісусового боку вискочила палаюча іскра та 
впала йому в серце. Від того часу відбулась велика зміна в житті 
хлопця, він загорівся великою любов’ю до Бога і ревністю за спа-
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сіння безсмертних душ. Він все більше часу бажав бути в церкві 
та не пропускати церковних богослужінь. Згодом, це бажання 
дозріло у прагнення себе цілковито посвятити Богові. Тому ще 
з ранніх літ він нехтував зіпсованим світом та його принадами.

Батьки, бажаючи забезпечити своєму сину добре майбутнє, 
1595 року віддали його на навчання до багатого купця Якинта 
Поповича, міського радника у Вільно1, столицю великого Ли-
товського князівства, до складу якого входила тоді Волинська 
земля. Якинт вподобав спокійного, працьовитого, побожного 
юнака і згодом висловив бажання віддати за нього свою дочку. 
Але молодий Іван взагалі про це не думав. Він ігнорував веселі 
товариства з ровесниками, а радше йшов до церкви на бого-
служіння. Там він перебував на молитві, в духовних роздумах 
та читав церковні книги.

У той час по всій Україні почалась релігійна війна, бо Київська 
митрополія у 1596 році на Соборі в Бресті Литовському підписала 
єдність з Римом. Іпатій Потій і Кирило Терлецький вручили Папі 
Римському Клименту VIII урочисту заяву цієї церковної єдності. 
Але багато людей не хотіли прийняти це з’єднання і затверді-
ло перебували в схизмі, в яку відпала Київська митрополія ще 
у 1103 році за митрополита Никифора. Вони бунтували проти 
з’єднаних владик, переслідували та ненавиділи їх.

В ці часи Вільно було своєрідним центром сект та єресей, що 
напливали сюди в основному з Німеччини. Воно перетворилось 
на місто розпусти і різного нехтування моралі. Але Іван, опи-
нившись серед всякого роду спокус, як проти віри, так і проти 
моралі, не залишав молитви та духовних практик. Мов найбіль-
ший скарб він любив і беріг чистоту та невинність. Знаючи, що 
найкращою покровителькою цієї чесноти є Пречиста Діва Марія, 
мав до Неї гарячу набожність.

У 1604 році Іван Кунцевич покинув світ, все майно та світську 
марноту і вирішив віддати себе на вічну службу Ісусу Христу. 
Молодий монах, насамперед, упорядкував своє монаше життя 
і почав з головного — з молитви і розважання. Молитва вима-
гала усамітнення, тому Йосафат зачинився в малій келії і з неї 
не виходив, хіба тільки до церкви та до спільної трапези. Своє 
самітне життя він провадив у довгих молитвах, суворих покутах, 
читанні духовних книг та роздумуванні над Божими Заповідями. 
Святе Письмо постійно лежало відкритим на його столі. З Нього 

1  Тепер Вільнюс, сучасна столиця Литви.
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він черпав Божу мудрість та просвічення для своєї душі. Святий 
щодня бив багато доземних поклонів і одночасно молився: «Го-
споди Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, грішного». 
Читаючи церковні книги, він все більше переконувався у прав-
дах католицької віри. З тих праць і читань користав Йосафат 
все своє життя, а особливо — під час своєї апостольської служби.

Йосафат заохочував молодих хлопців, щоб вони теж посвя-
тили своє життя Ісусові. І поволі до Святотроїцького монастиря 
почали вступати юнаки, які за прикладом святого, хотіли слу-
жити Богові. Проте Йосафат знав, що сам не дасть собі ради 
з вихованням нових монахів. Відчуваючи в собі брак знання, 
він просив у Бога допомоги. Святий Дух, який завжди був його 
провідником, послав йому поміч в особі Івана Рутського. Він у 
вересні 1607 року вступив до монастиря, отримав нове ім’я Йо-
сиф і був висвячений на священика. Рутський допомагав Йоса-
фату у формуванні монахів і разом з ним боровся за з’єднання.

Маючи 30 років, Йосафат був висвячений митрополитом По-
тієм на священика, а у 1614 році став архимандритом. Увесь 
час від ревно працював над тим, щоб якомога більше людей 
навернути до католицької віри. 12 листопада 1617 року митро-
полит Рутський висвятив Йосафата на Вітебського єпископа. 
У 1618 році став Полоцьким архиєпископом. Найперше архи-
єпископ Йосафат прикладав зусилля, щоб установити дисциплі-
ну серед духовенства, яке було мало обізнане у вірі. Щоб мати 
тісніший контакт з духовними пастирями, запровадив щорічні 
синоди священиків та уклав для них правила.

У 1620 році до Києва приїхав Єрусалимський патріарх Тео-
фан. Він таємно висвятив своїх єпископів на тій місцевості, де 
вже були з’єднані з Римом єпископи. Таким чином розпочалась 
нова релігійна боротьба.

Завдяки великому зусиллю і витривалості, Йосафату вдалося 
повернути лад та спокій у своїй архиєпархії. Тільки у Вітеб-
ську не можливо було заспокоїти людей. Тому у середині жовтня 
1623 року святий вирішив поїхати у Вітебськ. Однак, більшість 
вітебчан, особливо їхні проводирі, його не послухались, але ви-
рішили вбити владику.

У неділю вранці 12 листопада підбурений натовп кинувся 
на єпископську палату. Йосафат щойно повернувся з церкви, 
де брав участь в Утрені. Побачивши, що деякі його слуги вже 
поранені, владика промовив до юрби: «Діти мої, діти! Чому 
вбиваєте невинних моїх слуг? Якщо маєте щось проти 
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мене, то ось я!». Натовп зніяковів і на хвилину зупинився. Але 
раптом із юрби вискочило двоє змовників: один з них вдарив 
Йосафата по голові палицею, а другий сокирою розсік йому го-
лову. Святий впав на землю, весь залитий кров’ю… Розбійники, 
думаючи, що він вже помер, кинулися знову на його слуг. Але 
тієї миті св. Йосафат підняв голову, звернув до неба свої залиті 
кров’ю очі, підніс одну руку, немовби бажаючи благословити сво-
їх убивць, і прошепотів: «О Боже мій, Боже!..». Тоді один розбій-
ник викрикнув: «Він ще живе!», і підскочив до владики й двома 
кулями прострілив наскрізь його голову. Тоді розлючений натовп 
почав знущатися над тілом святого. Одні сідали на нього й ка-
зали: «Встань владико, нині неділя, чому не проповідуєш, народ 
тебе слухає!». Інші стрибали через святе тіло й плювали на нього, 
ще інші виривали волосся з бороди й голови та били посиніле 
тіло палицями. А дехто кинувся грабувати єпископську палату. 
На кінець до ніг св. Йосафата прив’язали шнурок і тягнули його 
через ціле місто. Потім прив’язали до нього волосяницю з камін-
ням та кинули в річку. Так тіло святого зникнуло у хвилях ріки.

Через шість днів над місцем, де лежало тіло Йосафата, з’яви-
лася надприродна ясність. Там почали шукати мощі владики. 
Витягнувши їх з води, занесли до міської церкви св. Михаїла.

Вийняте тіло було неушкодженим, його вдягнули в усі святи-
тельські ризи і через деякий час перевезли до Полоцька в собор 
св. Софії. Воно лежало у відкритій домовині довший час, бо 
багато людей хотіли попрощатися із своїм архиєпископом. Біля 
тіла святого відбувались різні чуда, чимало людей отримували 
зцілення та оздоровлення. Вбивць св. Йосафата влада засудила 
на страту мечем. Та за його молитвами і за Божою ласкою вони 
всі, крім одного, з великим жалем перед смертю висповідались.

ghhgfghhg

свЯтий еДвін, король

Едвін був королем Англо-Саксонії. Будучи поганином, він дов-
го думав, чи приймати християнську віру. Коли одного разу він 
знову сидів на самоті і думав у серці, якому богу поклонятися, 
святий єпископ Павлін підійшов до нього і поклав йому руку на 
голову. Король злякався і хотів упасти на коліна перед Божим 
мужем. Однак, той підняв його і по-приятельськи сказав:  «Ти 
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втік з рук страшних ворогів, Бог 
тобі то дав. Ти отримав бажану 
корону, Бог тобі її дарував. Тепер 
пам’ятай про свою обіцянку і ви-
конай її! Прийми віру! Поклоняй-
ся Тому, хто врятував тебе від 
неминучої небезпеки і возвів на 
земний королівський престол, а 
також, врятував тебе від вічних 
мук і дасть тобі частку у вічно-
му царстві в небі, якщо викона-
єш Його волю, яку Він тобі звіщає 
через мене». На це король відпо-
вів:  «Я готовий і вважаю своїм 
обов’язком прийняти правдиву 
віру. Проте ще хочу порадитися 
зі своїми друзями та радниками. 
Якщо вони будуть зі мною одно-
думними, то разом себе посвятимо джерелу життя — Христу».

Павлін погодився, і король зробив так, як сказав. Він скликав 
збори мудрих мужів і запитував їх одного за одним, що вони 
думають про це нове вчення. Один зі старців підвівся і сказав: 
«Королю, мені здається, що людське життя в цьому світі 
подібне до бенкету. Ти сидиш тут, у залі, взимку зі сво-
їми герцогами та солдатами. Посередині горить вогонь 
і зігріває всю кімнату; проте надворі віє вітер, дощ та 
хуртовина. Тут прилітає горобець. Він поспішно пролітає 
коридором: однією брамою влітає, а другою швидко від-
літає. Так само є і з життям людини. Воно з’являється 
лише на мить. Що буде потім, і що було досі, ми зовсім не 
знаємо. Тому, якщо нове вчення може нам сказати щось 
певне про ці речі, то думаю, ми повинні його прийняти». 
Так подібно, з Божого натхнення, говорили й інші радники царя. 
На кінець король Едвін разом зі знаттю та великою кількістю 
людей прийняв святу віру і після охрещення в купелі знову зро-
дився. Це відбулося в 11 рік його правління, тобто 627 року піс-
ля Р. Х. Його дружиною була Едельбурга, дочка святого короля 
Етельберта. Едвін загинув у війні з Пендою, королем Мерсії, в 
битві при Хетфілді 12 жовтня 633 року. «Ось, — каже псалмоспі-
вець, — кілька п’ядей завдовжки зробив ти мої дні і вік мій... І 
лиш як тінь чоловік проходить» (Пс. 38, 6–7).
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свЯтий Патріарх іван золотоустий

Великий проповідник покаян-
ня, учитель Церкви, стовп пра-
вовірності, св. Іван Золотоустий, 
народився 347 року в Антіохії 
Сирійській у славних  і багатих 
батьків. Його батько Секунд був 
начальником міста,  але  помер 
невдовзі після народження хлоп-
ця. Антуса, матір святого, овдо-
віла  на  20  році життя,  однак, 
другий  раз  заміж  не  вийшла, 
посвятивши решту життя  слу-
жінню  Богові.  Від  неї  малий 
Іван дістав неоціненний скарб 
правдивої віри. Коли він підріс, 
матір віддала його на навчання 
до найкращих вчителів Антіохії, 
Ливанія Софіста та Андрагатія 
Філософа. У 18-річному віці Іван 
пішов в Атен, де незабаром так 

досконало вивчив грецькі науки, що перевищив мудрістю не 
тільки ровесників, але навіть і вчителів. Бувши молодим, святий 
не любив розкошів, багатства та гульні. Він втікав від поганого 
товариства, а дружив тільки з побожними юнаками, такими 
як: Теодор, який згодом став єпископом Мопсуестійським, Мак-
симом, який став єпископом Селевкії Ісаврійської, а особливо 
товаришував з Василієм, майбутнім єпископом Ратанським. Він 
також походив з Антіохії і з Іваном їх єднала однодумність та 
ревність в Божих речах. Василій перший став монахом і пере-
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конував Івана зробити так само. Святий гаряче бажав відійти в 
пустелю і вчинив би так відразу, якби матір не утримувала його 
зі слізьми, просячи, щоб не покидав її перш ніж вона помре. З 
любові до неї він підкорився і став працювати адвокатом, проте 
й вдома жив, немов у монастирі, в молитвах, постах, в читанні 
Святого Письма. Так Іван готувався до святої тайни Хрещення, 
яку, за тодішнім звичаєм, приймали у зрілому віці. Його духовним 
провідником був тодішній єпископ Антіохії, св. Мелетій, який 
охрестив Івана в 367 році. У 370 році він прийняв чин читця, 
в якому пробув три роки. Опісля померла його блаженна матір. 
Святий, поховавши її, роздав усе своє майно бідним, дарував 
свободу рабам і пішов в монастир, поблизу Антіохії. Там він про-
вадив строге життя в самозреченні та постійній молитві. Також 
присвячував багато часу писанню творів, з яких найвідомішим 
є книга про священство, написана для його друга Василія. Один 
монах з того монастиря, старець Ісихій, побачив таке видіння: 
два мужі одягнені у білу одіж, дуже сяючі, приступили до Івана. 
Один з них подав йому згорток, а другий ключі. Це були апостоли 
Іван Богослов й Петро. Цим видінням Христос показав, що це 
Його воля — щоб він пас та навчав святу Божу Церкву. Молодий 
монах не лінувався, а змагався за спасіння своє і багатьох. Як? 
Своїм словом та прикладом, бо сам найперше боровся з гріхом в 
собі, щоб потім свій живий досвід міг передати іншим. І Господь 
вже тоді, прославив свого раба чудами.

Одна жінка, на ім’я Христина, кровоточила. Разом із чоло-
віком вони пішли до святого. Чоловік, зайшовши у монастир, 
просив Івана, щоб за неї помолився. Він у відповідь сказав йому, 
якщо вона перестане бути жорстокою до своїх рабів, почне дбати 
про свою душу і творити милостиню, то Господь її зцілить. Жінка, 
почувши це, обіцяла виправитись й ревно каятись. Тоді блажен-
ний промовив: «Ідіть з миром, бо всемогутній Бог вже її зцілив».

Чотири роки Іван пробув в тому монастирі, а опісля пішов на 
самоту, де жив ще два роки. Однак занедужав через свій строгий 
спосіб життя, тому повернувся в Антіохію. Патріарх Мелетій з 
радістю взяв його до себе і невдовзі поставив дияконом (381 рік). 
Так пройшло п’ять років, після яких св. Мелетій вирушив у Цар-
город з нагоди возведення на престол нового патріарха, яким 
став св. Григорій Назіянський, і там-таки помер. Іван, довідав-
шись про смерть свого владики, повернувся у монастир.

Патріархом Антіохії став Флавіан. Однієї ночі він побачив 
ангела, який велів йому взяти Івана з монастиря та висвятити 
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на священика. Під час свячень з’явився над головою блажен-
ного білий голуб, якого всі бачили. Ставши пресвітером, свя-
тий ще з більшою ревністю почав працювати над спасінням 
безсмертних душ. Йому було довірено служіння проповідника, 
тому що мав від Бога великий талант до ораторства, а крім того, 
Іван був сповнений Святим Духом, так що його слова проймали 
серця слухачів. Антіохія на той час була дуже великим містом, 
налічувала вона приблизно 200 000 мешканців. Завжди коли 
Іван мав проповідь, то все місто почало збігатись до Церкви. 
Купці закривали магазини, робітники кидали свої інструменти, 
жінки лишали домашню роботу, бо все це вважали марністю у 
порівняні з можливістю почути науку святого. Люди називали 
його по різному: одні устами Божими чи Христовими, інші — 
медоточивим. На початку священства св. Іван говорив мовою 
вчених, яку не завжди розумів простий народ. Під час однієї 
проповіді підняла голос якась жінка, кажучи: «Учителю духов-
ний, Іване Золотоустий, глибоке твоє учення і наш слабкий ум 
не може його зрозуміти». Від тоді всі почали називати святого 
«Золотоустим». Начальник міста Антіохії чинив багато зла пра-
вовірним, бо був осліплений маркіонітською єрессю. Його жінка 
захворіла і жодне лікування, ні молитви єретиків, їй не принес-
ли полегшення. Тому вона попросила чоловіка, щоб відвіз її до 
св. Івана. Зупинившись перед церквою, повідомили єпископа 
про причину свого приходу. Єпископ з Іваном вийшли до них, 
мовивши: «Якщо відречетесь своєї єресі і приступите до святої 
Церкви, то Христос подасть вам зцілення». Вони пообіцяли це 
зробити, і тоді Іван наказав принести води, та попросив владику, 
щоб той її благословив. Потім повелів облити нею хвору. Жінка 
відразу встала, ніби ніколи не хворіла, та й славила Господа. 
Єретики, бачивши навернення єпарха, дуже засмутились та з 
гнівом повсюди розсівали наклепи на святого. Але Бог показав 
свою справедливість. Сильний землетрус повністю зруйнував 
храм єретиків й багато з тих, які були там присутні, загинули.

У 397 році у мирі спочив патріарх Константинопольський Нек-
тарій, наступник св. Григорія Назіянського. Імператор Аркадій, 
за порадою багатьох, наказав замість померлого Нектарія поста-
вити патріархом Івана. Це сталось 26 лютого 398 року. У цьому 
новому служінні він й далі продовжував жити скромно і просто, 
як монах. Про нього відомо, що ніколи не ходив на бенкети чи за-
бави, а їв тільки ячмінний хліб. Святий Іван був передусім мужем 
молитви, якій він присвячував чимало вільного часу. Крім того із 
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захопленням читав Боже Слово, а найбільше любив листи святого 
апостола Павла, який для нього був взірцем справжнього пасти-
ря. Як Христовий апостол, так і Іван, особливо дбав про чистоту 
святої віри та моралі. З рішучістю почав викорінювати всяку 
злобу, поширену між людьми, наприклад заздрість, нечистий 
одяг, захланність багатих та обкрадання бідних високопостав-
леними особами. Особливо викривав й карав гріхи духовенства. 
Святотатців, тобто тих, які святили чи приймали свячення за 
гроші, вилучав з Церкви та на їхні місця ставив Божих мужів. У 
далекі краї святий посилав проповідників, щоб навертали поган і 
єретиків до правдивої віри. Завдяки ньому багато скитів й готів 
покинуло аріанську єресь. Погани у Фінікії прийняли Христа та 
зруйнували ідольські храми. Він також підтримував християн 
у Персії, де лютий Саворій нищив Церкву. Понад усе він дбав 
про убогих, голодних годував, нагих одягав, будував лікарні для 
хворих та притулки для чужинців. Народ любив святого, про-
те затверділі грішники його ненавиділи, бо своїми словами він 
докоряв їхньому сумлінню. Найбільшими його ворогами стали 
відпалі церковники й цариця Євдоксія, яка дуже любила гро-
ші і пограбувала багатьох невинних. На її слова невдоволення, 
якими докоряла Івану, він відповів: «Я не можу не чути голосу 
ображених й плачучих, я не можу не карати тих, що грішать. 
Я — єпископ, мені довірено пильнувати душі. Я не перестану 
говорити правду, бо якщо б почав догоджати людям, не був би 
я Христовим рабом». Це озлобило горду Євдоксію. Вона потай 
змовилась з Теофілом, Олександрійським патріархом, скинути 
святого з престолу. Придатний час, для здійснення задуманого 
плану, настав після чергової суперечки між Іваном та царицею, 
яку вона навмисно викликала. Імператор Аркадій, намовлений 
нею, доручив Теофілу скликати собор, щоб засудити святого 
єпископа. Теофіл був чоловіком звірського характеру. Тих, які 
відважно виступали проти нього, викриваючи його злочини, 
цей Юда виключав з Церкви, звинувачував у єресях і навіть у 
протиприродному грісі. Одного разу Теофіл напоїв воїнів вином, 
а потім наказав напасти на монахів, що жили у Єгипетський пу-
стині. При цьому загинуло до 10 000 подвижників. Так у 402 році 
він прибув до Царгорода, і зібравши 45 єпископів, своїх при-
хильників, розпочав суд над святим. Тим часом у місті зійшлося 
40 правовірних єпископів, які вирішили, що халкедонське збо-
рище немає жодної влади, бо архиєпископа може судити лише 
папа або Вселенський собор. Однак, цар став на бік відступників 
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й засудив Івана на заслання. Коли вістка про це поширилась 
по місті, то безліч людей оточило церкву, щоб оборонити свого 
пастиря. Вони стояли дві доби, не рухаючись з місця. Але святий 
вирішив добровільно віддатися у руки сторожів, бо боявся, щоб 
через нього не дійшло до кровопролиття. Тим, які були з ним у 
церкві, сказав: «Чого мені боятися? Смерті? “Для мене бо 
життя — Христос, а смерть прибуток” (Флп. 1, 21). Чи 
прогнання? “Господня є земля, й все що на ній” (Пс. 24, 1). 
Чи втрати маєтку? “Ми бо нічого не принесли на світ, та 
й винести нічого не можемо” (1 Тим. 6, 7). Ісус є зі мною, 
Його Слово — опора для мене. Не тривожтеся, ніхто нас не 
може розлучити! Де я, там й ви, а де ви, там і я. Ми одне 
тіло, тому єднаймося у молитві». Івана посадили на корабель 
й відпливли. Вірні, дізнавшись про це, збунтувалися, оточили 
царські палати і домагались повернення свого єпископа. Вночі 
стався сильний землетрус, при якому найбільше хиталась пала-
та цариці. Аркадій злякався явної Божої перестороги і послав 
чимало послів, щоб привели назад невинного патріарха. Святий 
Іван не хотів вступити у місто, поки новий Собор не поверне 
йому добре ім’я. Але люди, плачучи, змусили його знову сісти на 
свій престол. У церкві святий прилюдно подякував Ісусові за все, 
що з ним сталось, й навчав народ словами: «Будьте вдячними 
Богу. Прийшло щастя, дякуй Господу — і щастя буде тривке. 
Прийшла журба, дякуй Богу — і вона минеться».

Однак невдовзі знову вовки в овечій шкурі повстали на Хри-
стового раба. Причиною було строге картання, св. Іваном, без-
божних забав, що відбувалися навколо скульптури цариці Єв-
доксії, побудованої на площі напроти церкви. З ненависті цариця 
Євдоксія за допомогою Теофіла знову засудили святого за те, що 
він знову дерзнув сісти на владичий престол, не виправдавши 
себе перед халкедонським псевдособором. У Страсну суботу Іван 
отримав наказ від імператора залишити церкву. Патріарх відпо-
вів, що тільки силою можуть його прогнати з неї, бо добровільно 
не може залишити уряд, який прийняв від Христа. І справді, 
увечері до храму увірвалось 400 воїнів, які вчинили страшну 
різню тих, хто готувався до Тайни хрещення. Святого  Івана 
замкнули у його помешканні, де він перебував два місяці, аж до 
20 липня 404 року. Саме тоді владику відправили кораблем до 
Витинії. Божа кара прийшла відразу, бо тієї ночі настала страш-
на пожежа, яка знищила декілька церков, у тім числі славний 
храм Божої Мудрості. Вороги патріарха стверджували, що підпал 
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учинили прихильники святого. Тоді багатьох невинних, схопив-
ши, мучили, а деяких навіть убили. Тим часом Івана засудили на 
заслання у Вірменію у місто Кукус. Цю місцевість вибрала сама 
цариця, як найгіршу в цілий імперії. Дорога тривала 70 днів й 
була суцільною мукою. Святий, ледь живий, дійшов до Кукус, 
де його прийняв єпископ Адельфій. Звідси блаженний посилав 
листи, повні любові й розради тим, що через нього, а власне, че-
рез правовір’я, терпіли гоніння. Також багатьох людей навертав 
від темряви поганства до правдивої віри та допомагав бідним. 
Так прожив святий у вигнанні три роки, однак, ворогам було ще 
замало його страждань. Вони постарались, щоб Івана було пере-
везено в містечко Пітиунт, на північному березі Чорного моря, 
по сусідству з дикими варварами. Воїни, приставлені до нього, 
під час цілої подорожі жорстоко знущалися над святим, щоб він 
скоріше помер. Це чинили за наказом Євдоксії. Добравшись у 
місто Комани в Понті, вони зупинились біля церкви святого му-
ченика Василиска. Святий всю ніч пробув на молитві. Раптом 
йому з’явився св. Василиск, кажучи: «Не журися, брате Іване, 
вже завтра будемо разом». Вранці він просив лишитися там 
ще кілька годин, але сторожа далі погнала вмираючого. Проте, 
за Божим провидінням, корабель на якому плили, вернувся на 
те саме місце. Тоді воїни, побачивши в тому Божу силу, зали-
шили святого в спокої. Іван одягнувся у світлі ризи і відслужив 
свою останню Службу Божу. Опісля роздав все, що ще мав, та 
зі словами:  «Слава Богу за все!». передав свого духа в обняття 
Небесного Отця. Сталось це 14 вересня 407 року на самий день 
Воздвиження Чесного Хреста. Його мощі було поховано біля 
мученика Василиска, а через 30 років їх урочисто перенесено у 
Константинополь.

Тих, що повстали на святого, покарав сам Бог. Одним пов-
сихали руки й ноги, іншим зігнили їхні члени. Лукавий Теофіл 
від докорів сумління втратив розум і помер тяжкою смертю, а 
царицю Євдоксію охопила страшна недуга, так, що ніхто не міг 
витримати біля неї, через сморід, який виходив з її тіла. Вона 
померла бувши пожертою червами.

Молитвами св. Івана нехай і ми удостоїмось заради правди 
переносити всі терпіння без нарікань аж до кінця і так просла-
вити живого Бога в Тройці єдиного!
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свЯтий аПостол ФилиП

Святий  апостол  Филип  похо-
див з Галилейського міста Витса-
їда, що стоїть поблизу Хоразина і 
Капернаума. Витсаїда на єврей-
ській мові означає «дім рибалок», 
бо там жили рибаки. У тому місті 
народилося троє апостолів: Петро, 
Андрій та Филип. На відміну від 
Петра та Андрія, які займалися ло-
витвою риб, Филип вже з юності 
був відданий батьками на науку, 
щоб вивчати книги та Святе Пи-
сання. Він добре знав всі пророц-
тва про очікуваного Месію і дуже 
хотів Його побачити.

Одного дня Ісус прийшов у Га-
лилею, знайшов там Филипа та й сказав йому:  «Іди за мною». 
Филип послухав Господа і пішов за Ним. Він також покликав 
свого друга, Натанаїла, і з радістю розказав йому, що знайшов 
Месію, Ісуса Христа, про якого писали пророки.

Филипу, після Зіслання Святого Духа, згідно з жеребом, випало 
проповідувати в Малій Азії та Сирії. По дорозі до цих римських 
провінцій він проповідував в Галилеї, зокрема, в своєму рідно-
му місті — Витсаїді. Одного разу його зустріла жінка, яка несла 
на своїх руках мертвого сина та сильно плакала. Коли апостол 
її побачив, то зжалився над нею, простягнув над дитиною свої 
руки та сказав: «Встань! Наказує тобі Христос, якого я пропо-
відую!». У той момент хлопчик ожив. Коли мати побачила свого 
мертвого сина знову живим та здоровим, вона з радістю впала 
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до ніг апостола і дякувала йому. Просила, щоб він її охрестив, 
бо вона повірила в Господа Ісуса Христа, якого проповідував 
Филип. Апостол охрестив матір та сина й пішов на місії до поган.

У сирійському місті Азоті один гостинний чоловік на ім’я Ни-
коклид прийняв Филипа в свій дім. У нього була дочка Харитина, 
що мала хворе око. Увійшовши у дім Никоклида, Филип зразу 
почав проповідувати присутнім Слово Боже. Всі захоплено його 
слухали, серед них була й Харитина. Вона наповнилась такою 
духовною радістю, що навіть забула про свою хворобу. Филип 
бачив її щирість та запал, а тому сказав їй призивати Ім’я Ісуса 
Христа і прикласти руку до свого хворого ока. Як тільки Хари-
тина це зробила, її око зцілилося. Увесь дім Никоклида повірив 
в Христа і прийняв святе хрещення.

З Азоту ап. Филип пішов до Єраполя сирійського і проповіду-
вав там Христа. Це викликало в народі великий бунт, що його 
хотіли навіть побити камінням. Якщо б за Филипа не заступився 
один дуже шанований громадянин того міста, розлючений на-
товп кинувся б на нього. Цей чоловік називався Їр.  «Громадя-
ни, — звернувся Їр до народу, — послухайтесь моєї поради. Не 
завдавайте зла цьому чужинцеві, поки не переконаєтесь, чи є 
його вчення правдиве. Якщо не буде правдиве, тоді ми його вб’ємо».

Народ не наважився противитися Їру. Після цього Їр привів 
Филипа в свій дім. Апостол, як і завжди звістив йому свою про-
повідь про Христа, і Господь своєю благодаттю навернув Їра до 
святої віри. Більше того, весь його дім і всі сусіди охрестились. 
Громадяни міста дізнавшись, що Їр хрестився, вночі зібрались 
і оточили його дім. Вони хотіли спалити Їра разом з апостолом і 
зі всіма, хто були в домі, поки вони спали. Однак, Филип, збаг-
нувши їхній намір, вийшов до них без страху. Вони ж, неначе 
дикі звірі, скрегочучи зубами, схопили його і повели на свою 
раду. Коли старійшина їхньої ради на ім’я Аристарх побачив 
апостола, простяг свою руку і схопив його за волосся, в цю ж 
мить його рука всохла. Крім цього, він став сліпим та глухим. 
Коли народ побачив, що сталось з Аристархом, опам’ятався,  і 
їхній гнів змінився на здивування.

Вони почали просити апостола, щоб він оздоровив старій-
шину ради. Филип сказав:  «Якщо не повірите в Бога, якого я 
проповідую, то не зцілитесь». Якраз в цей час, недалеко від них, 
проходила похоронна процесія. Люди хотіли поглумитись над 
апостолом, а тому сказали йому: «Якщо воскресиш цього мерця, 
тоді Аристарх і всі ми повіримо в твого Бога». Апостол звів очі 



252

до неба, довго молився, а потім звернувся до померлого, покірно 
промовляючи:  «Теофіле!». В цю хвилину мертвий відкрив очі, 
піднявся на ношах, сів і пильно подивився на Филипа. Филип 
сказав йому: «Христос велить тобі: встань і говори з нами!». Мер-
твий встав з нош, припав до ніг апостола і сказав: «Дякую тобі, 
святий Божий слуго, за те, що ти врятував мене від жахливого 
зла. Двоє чорних, смердючих демонів волочили мене, і якщо б ти 
не перешкодив цьому і не визволив би мене з їхніх лап, то я був би 
вкинутий в темне підземелля». Тоді всі, які були свідками цього 
преславного чуда, в один голос прославили єдиного істинного 
Бога, якого проповідував Филип.

Апостол дав знак рукою, щоб люди на хвилину стихли, і сказав 
Їру, щоб той зробив своєю рукою знак святого хреста на пошко-
джених членах Аристарха. Коли Їр це зробив, то зцілилася всохла 
рука старійшини. Він знову почав бачити і чути та повністю 
став здоровим. Через такі чуда, які ап. Филип вчинив Христовою 
силою, все місто Єраполь повірило в Господа. Мешканці міста 
відразу ж порозбивали своїх ідолів. Першим з тих, які увірували, 
був батько Теофіла. Він розбив 12 золотих ідолів, а золото роздав 
бідним. Тоді апостол всіх охрестив та рукоположив Їра на єписко-
па. Так заснував церкву в Єраполі, утвердивши новонавернених 
у святій вірі. Відтак пішов проповідувати Христа іншим країнам.

Коли Филип перейшов Сирію і всю верхню Азію, прийшов 
в Лідію та Мізію1. Проходячи тим краєм, навертав невіруючих 
поган до істинного Бога. Там він зустрівся зі святим апостолом 
Вартоломеєм, який тоді проповідував у ближніх містах і був по-
сланий від Бога на поміч Филипові. Вони, проповідуючи Боже 
слово, разом перейшли Лідію та Мізію і багато за це перетерпіли 
від невіруючих: були биті, ув’язнені в темницях, піддані небезпе-
кам і каменовані. Але в усіх цих терпіннях, за Божою благодаттю, 
залишилися живими, задля поширення Христової віри.

В одному із поселень Лідії апостоли зустрілись з улюбленим 
Христовим учнем, євангелистом Іваном і разом з ним відправи-
лись у Фригію. Ввійшовши у фригійський Єраполь2, проповідува-
ли там Христа. Те місто було повне ідолів, котрим поклонялися всі 
його мешканці. Серед фальшивих богів була також єхидна (змія), 
якій побудували особливий храм, приносячи в ньому різноманіт-
ні жертви і годуючи її. Ці нерозумні люди також вшановували й 

1  Західна частина сучасної Туреччини.
2  Південний захід сучасної Туреччини.
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інших змій та плазунів. Филип, Вартоломей та Іван озброїлись, 
немов списом, спільною молитвою, і так одержали перемогу над 
єхидною, яка перед силою Христовою, впала мертвою. Потім Іван 
попрощався з апостолами і, залишивши їм Єраполь для пропо-
відування в ньому слова Божого, пішов до міст навколо Ефесу.

Филип з Вартоломеєм залишились в Єраполі, і ревно намага-
лися знищити темряву ідолопоклонства, щоб заблуканим засяяло 
світло пізнання Істини. Вони працювали день і ніч, навчаючи 
невіруючих Божого слова, повчаючи зведених, напоумляючи 
безумних і настановляючи заблуканих на шлях правди.

В місті проживав один чоловік на ім’я Стахій. Він 40 років був 
сліпий. Святі апостоли силою молитви просвітили його тілесні 
очі, а через проповідь Христа просвітили і його душевну сліпоту. 
Охрестивши Стахія, вони залишилися в його домі. Чутка про 
прозріння сліпого Стахія рознеслась по всьому місту. Тому до 
його дому приходили натовпи людей, а святі апостоли навчали 
всіх віри в Ісуса Христа. Сюди також приносили багато хворих. 
Филип та Вартоломей всіх оздоровлювали в Ім’я Ісуса Христа і 
бісів від них проганяли. Через це багато людей повірили в Христа 
і охрестились від святих апостолів.

Дружину місцевого префекта на ім’я Никанор вкусила змія, 
і вона лежала на смертному ложі. Почувши про святих апосто-
лів, які перебували в домі Стахія і словом зціляють різні хворо-
би, вона наказала рабам віднести себе до них. Тоді її чоловіка 
не було в домі. Вона, повіривши в Ісуса Христа, через навчан-
ня апостолів отримала подвійне зцілення: тілесне — від укусу 
змії і душевне — від бісівської шкоди. Коли місцевий префект 
повернувся до дому, раби йому розказали, що його жінка на-
вчилась вірити в Христа від якихось подорожніх, які живуть 
в домі Стахія. Никанор дуже розгнівався. Він зразу наказав 
схопити апостолів, а дім Стахія спалити. Слуги так і зробили.  
Усі погани зібрались і волочили святих апостолів Филипа і Вар-
толомея дорогами міста, насміхаючись з них, а на кінець кинули 
їх до в’язниці. Сів префект на судилищі, щоб судити Христових 
слуг, і зібрались навколо нього всі ідольські жерці та жерці по-
мерлої єхидни. Вони жалілися на святих апостолів, кажучи: «Пре-
фекте, відімсти за зневагу наших богів. Відколи-бо ці чужинці 
увійшли в наше місто, спорожніли вівтарі великих богів, люди 
перестали приносити їм щоденні жертви, загинула й почесна 
наша богиня єхидна, і все місто наповнилось беззаконням — 
отож, вбий тих чарівників!».
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Никанор наказав зняти зі св. Филипа одяг, бо думав, що в 
ньому скрита магічна сила, але, знявши, нічого не знайшли. 
Потім роздягли і Вартоломея — і в його одязі нічого не знайшли. 
Тоді обох засудили на розп’яття. Першим мучили Филипа. Кати 
просвердлили йому стопи ніг  і протягнули через них шнурок. 
Розіп’яли його головою вниз, перед храмом єхидни, та кидали 
в нього каміння. Потім св. Вартоломея розіп’яли на стіні храму. 
Та несподівано стався сильний землетрус, розкрилася земля і 
поглинула префекта та всіх жерців єхидни, а з ними й велику 
кількість поган. Всі, які залишились живими, і вірні, і погани, 
сповнилися великим страхом. Вони, крізь сльози просили святих 
апостолів, щоб помилували їх та умолили свого єдиного істинного 
Бога, аби не поглинула їх земля. Тоді люди швидко кинулися до 
хрестів, щоб зняти розп’ятих апостолів. Вартоломей був повіше-
ний низько, тому його швидко зняли. Однак, Филипа не могли 
швидко зняти з хреста, бо він був підвішений високо.

Так висячи, святий апостол Филип молив Бога за своїх ворогів, 
щоб Він відпустив їм їхні гріхи і щоб просвітив їхні духовні очі, 
аби побачили й пізнали істинну. Господь вислухав його молитву і 
земля повернула всіх поглинутих людей живими, крім префекта 
і жерців єхидни. Тоді всі люди гучно визнавали та прославляли 
Христову силу, бажаючи охреститися. Коли намагались зняти 
Филипа з хреста, побачили, що він вже віддав свою святу душу 
Богові — його зняли вже мертвого.

Потім Вартоломей охрестив всіх, що повірили в Господа,  і 
рукоположив Стахія на єпископа, а новонавернені з великою 
пошаною поховали тіло св. Филипа.

Після похорону ап. Филипа, Вартоломей декілька днів зали-
шався у Єраполі, утвердив новозасновану Церкву у Христовій 
вірі і відійшов звідти в місто Алван у Великій Вірменії1. Там же 
його і розіп’яли.

1  Територія сучасного Азербайджану, Вірменії, Північного Ірану, східної 
частини Туреччини.
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свЯті мученики гурій, самон та авів

За імператорів Діоклетіана і Максиміана, мучителів христи-
ян, жили поблизу міста Едеси два самітники, Гурій та Самон. 
З любові до Христа вони залишили марноту світу  і, тікаючи 
від гріха, посвятили своє життя Богові. Вони багато трудилися 
задля поширення Божого Царства, цілими днями перебуваючи 
у молитвах  і постах. Крім того, ще й багатьох відвертали від 
ідолослужіння та навертали до істинного Бога. Чутка про них 
дійшла аж до старости Едеси — Антонія, який наказав їх ув’яз-
нити. Разом з ними було схоплено й інших християн. Невдовзі 
усі вони стали перед мучителем. Кат почав намовляти вірних 
до ідолопоклонства, однак, жоден із них не хотів зректися свого 
Спасителя. Суддя подумав собі, що якщо схилить до відступниц-
тва Гурія та Самона, провідників Христового стада, тоді й інші 
їх наслідуватимуть. Тому решту вірних відпустив на волю, ніби 
проявляючи милосердя, а тільки їх двох лишив в оковах. Кат їх 
переконував, що за царським наказом, вони мусять принести 
жертви поганським богам, інакше помруть страшною смертю. 
Але святі відповіли: «Не будемо те чинити, бо кінець того — 
вічна смерть у пеклі. Навпаки, ми будемо виконувати 
волю нашого Господа Ісуса Христа, який сказав: “Кожного, 
хто визнає Мене перед людьми, того і Я визнаю перед Моїм 
Отцем Небесним. Хто ж Мене зречеться перед людьми, 
того і Я зречусь перед Отцем Моїм Небесним” (Мт. 10, 32–
33)». Тоді святих кинули у темницю.

У той час прийшов до міста ігемон Музоніо, присланий для 
того, щоб винищити християн. Він вивів святих Гурія та Са-
мона з в’язниці, і багатьма способами намагався їх звести. Але 
вони відважно протистояли, кажучи: «Ми боїмось більше не-
вгасимого вогню, аніж тих мук, якими нас лякаєш. Наш 
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Спаситель Ісус Христос помер за нас, то чи і ми не маємо 
боротися за Нього аж до крові? Він нас укріпить у бороть-
бі з гріхом!». Тоді Христових рабів почали мучити. Їх повісили 
за одну руку на дерево, а до ніг прив’язали важкий камінь. Так 
мученики висіли п’ять довгих годин. Після того святих кинули 
у темницю, де вони пробули понад три місяці. По тому часі кат 
знову наказав привести їх до себе. Святий Гурій так знеміг від 
довгого ув’язнення, що його мусіли відвести назад у темницю. 
Святого Самона повисіли стрімголов за одну ногу, а до другої 
прив’язали залізний тягар. Так він висів з другої до дев’ятої го-
дини. Воїни, що стояли навколо, просили його, щоб підкорився 
царському велінню. Однак мученик не відповів ні слова, лише 
гаряче молився до Бога, пам’ятаючи про небесну нагороду. Від-
так звільнили святого від уз, та він вже не міг стояти власними 
ногами, бо його суглоби вискочили зі своїх місць. Настав ранок 
15 дня місяця листопада. Святих принесли ледь живих перед 
Музонія. Він дав  їм останній шанс спасти своє земне життя, 
проте вони вибрали краще — прийняти смерть за Христа. Ігемон 
видав вирок, щоб були посічені мечем. Мучеників поклали на 
колісницю і вивезли далеко за місто, на гору Ветилавикля. Там 
вони останній раз помолилися та схилили голови під меч. Вірні, 
взявши святі тіла, чесно їх поховали.

Пройшло багато років. Імперія була розділена між двох пра-
вителів. На заході царював Костянтин, на сході Ліциній. Між 
ними була домовленість, що не будуть нікого переслідувати за 
його віру. Однак лютий поганин Ліциній порушив угоду і підняв 
гоніння на вірних. Тоді у Едесі жив один диякон на ім’я Авів. 
Він ходив від дому до дому, навчаючи всіх вірити в Єдиного 
Бога. Таким чином багатьох невірних навернув до Христа, а 
вірних укріпив до богоугодного життя. Довідався про нього та-
кож міський єпарх Лисаній і повелів шукати святого. Авів жив у 
невідомому домі разом з матір’ю та родичами. Коли він дізнався 
про те, що його шукають, сам вийшов назустріч воїнам. Ставши 
перед ігемоном, Авів визнав, що є християнином. Суддя погро-
зами і ласками намагався відвернути його від Христа, однак не 
зміг. Тоді наказав залізними кігтями шарпати його тіло. Мученик 
мовив: «Страждання нинішнього часу негідні майбутньої 
слави, яка має нам з’явитися» (Рим. 8, 18). Єпарх бачачи 
непохитність його віри, засудив святого на спалення вогнем. 
Мученик зрадів, що стане всепальною жертвою для Господа. 
Рідних, які з ним йшли, підбадьорював, щоб раділи, бо він буде 
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перед Христом за них молитися. Прийшовши на місце страти, 
помолився і ввійшов у полум’я. Однак, по смерті його святе тіло 
залишилось неушкодженим від вогню. Мати з вірними взяли його 
і поховали біля мощей святих Гурія та Самона. Помер св. Авів 
того самого числа, як і вони, тобто 15 листопада.

Коли зупинилось переслідування, вірні у Едесі збудували Цер-
кву на честь святих мучеників і в ній поклали їхні мощі. Молит-
вами Христових рабів здійснювалось багато чудес.

ghhgfghhg

свЯті мученики роман і хлоПець варул1

Святий мученик Роман був із 
Палестини, диякон церкви Ке-
сарійської, у час переслідуван-
ня християн пробував в Антіохії, 
проповідуючи слово й утверджу-
ючи вірних, щоб були непохитні 
в сповідуванні Христа. Коли ж 
нечестивий єпарх Асклипіяд хо-
тів до основ зруйнувати христи-
янську  Церкву,  підняв  Роман 
вірних людей, щоб супротиви-
лися  єпархові  і  не  дати  йому 
зруйнувати храм. Святий ска-
зав до одновірців: «Тепер тре-
ба боротися за вівтарі Божі. 
Асклипіяд-бо ворог є вітчизні, 
бажає відняти в нас Бога. До-
бре, отож, учинимо, коли, за-
хищатимем вівтарі Божі, і навіть, якщо впадемо побиті 
на порозі святого храму. Як би не закінчилась битва, ми, 
християни, переможцями явимося, коли не дамо розорити 
дому Божого та у воюючій Церкві будемо торжествувати. 
Коли ж упадемо побиті при своєму вівтарі, то в торже-
ствуючій Церкві, котра є на небесах, переможну пісню за-

1  Їхню пам’ять вшановуємо 18 листопада (1 грудня).
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співаємо». Так кажучи, закликав усіх стати до крові при святому 
храмі і не дозволив єпархові ввійти до храму й розорити його.

Трапився на той час якийсь ідольський празник, і зійшлося 
багато невірного люду в ідольське капище із жінками та дітьми. 
Святий-бо Роман, розпалившись божественною ревністю, замі-
шався поміж той нечестивий люд і велегласно почав викривати 
їхній блуд. Та ще й самого Асклипіяда, єпарха, який заходив до 
ідольського храму, притримав, кажучи: «Звабився ти, єпарше, 
йдучи до ідолів, не є бо ідоли богами, але один є Бог істин-
ний Ісус Христос!». І тоді повелів єпарх схопити його і вельми 
бити в уста. Відтак сів на судищі, дуже принуджуючи його від-
ректися від Христа. Коли бачив, що нічого не досягне, повелів 
мучити святого: підвішений-бо був і всіляким знаряддям битий 
і кігтями залізними шарпаний. Він-бо, в тих муках висячи й 
доблесно терплячи, сповідував єдиного Бога, всіх Сотворителя, 
докоряючи єпархові за безум’я, бо не хоче пізнати істини. Так 
святий страждав і мужньо у муках проповідував Христа, а чис-
ленний люд вірних і невірних стояв там, дивлячись на подвиг 
Христового страждальця.

Стояло там неподалік одне християнське хлопча, на ймення 
Варул, на нього-бо зирнув мученик і сказав мучителю: «Це мале 
хлоп’я є розумніше за тебе, старого. Хоча є малий, одначе 
знає істинного Бога, ти ж бо, маючи повні літа, не пізнав 
його». Єпарх же покликав до себе хлопчика і запитав його: «Якого 
Бога вшановуєш?». Хлопчик відповів: «Христа вшановую». Зно-
ву запитав єпарх: «Що є ліпше: чи єдиного Бога вшановувати, чи 
багатьох?». Відповів хлопчина: «Ліпше вшановувати єдиного 
Бога Ісуса Христа». Знову єпарх рече: «Чим ліпший є Ісус Хри-
стос над усіх богів?». Малий відповів: «Тим ліпший Христос, 
що є істинним Богом, і Він створив усіх нас, ваші ж боги 
біси є і не створили нічого». І на інші численні питання той 
малий так переконливо відповідав, нібито був премудрим бого-
словом — Дух-бо Святий у ньому діючи, чинив із вуст його хвалу, 
щоб був посоромлений нечестивий єпарх та всі ідолопоклонни-
ки. Здивувався мучитель і всі, що з ним були, розумності хлоп-
ця та його премудрим словам. Єпарх був наповнений великим 
соромом, бо не міг його словом перемогти. Повелів відтак того 
малого, без милості бити різками. Били довго, і почав знемагати 
й попросив пити. Його Мати, яка там стояла між людьми, вну-
трішнім поглядом віри усвідомлювала, яку славу її сину принесе 
це терпіння за Христа. З правдивою радістю дякувала за ласку 
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мучеництва для своєї дитини. Коли мати побачила, що вже ум-
ліває і просить пити, то піднісши свій голос з палкою ревністю 
почала його напоумляти і наказувала йому, щоб мужньо терпів 
до кінця. Повелів відтак мучитель мечем посікти малого.

Після усічення тієї дитини св. Роман був засуджений на спа-
лення. Зв’язали його й обклали довкола багатьма дровами. Коли 
слуги швидко складали дрова для вогнища, але ще не підпалюва-
ли, чекаючи останнього наказу від судді, тоді святий із середини 
дров велегласно заволав до тих, що мучили: «Де є вогонь? Пощо 
не запалюєте? Дайте мені вогню, полум’ям мене довкола 
обійміте!». Коли ж запалили вогонь і дрова вельми запалали, 
раптово звідусюди пролився великий дощ і загасив вогонь, а 
св. Роман залишився живий і нітрохи від вогню не був пошко-
джений. Мученик сміливо промовляв, глузував із нечестивих, 
докоряв їхньому безумію. Проклинав їхніх богів, а прославляв 
Христа, єдиного Бога, тому мучитель повелів відрізати йому 
язика. Він-бо сам висунув свого язика із уст, щоб мучителі могли 
його відрізати. Коли ж відрізали богомовного язика, не замовк 
Христовий ісповідник, але понад єство і без язика говорив ясно, 
як і раніше, прославляючи єдиного Бога. Тоді вкинули його в 
темницю, і пробув у ній довгий час, маючи ноги забиті в колоди. 
Сповіщено про нього цареві Максиміану, що після відрізання 
язика говорить добре. Цар же повелів задушити його, і зайшли 
воїни до темниці, наклали на шию його шнур і задушили. Так 
святий мученик Роман закінчив подвиг свого страждання за 
Христа, в Його ж Царстві тепер прославляє, хвалячи Святу Трой-
цю навіки віків.

ghhgfghhg

свЯтий монах ПлакиДа та інші

Святий Плакида, за свідченням св. Григорія Великого, був 
сином римського міщанина Тертулла, який його віддав на ви-
ховання св. Бенедиктові. Одного разу він набирав воду з озера 
в Суб’яці, але, нахилившись, упав і потонув би, якби християн 
Мавр не стрибнув у воду і не врятував потопаючого хлопчика. 
Батько Плакиди — Тертуллус потім подарував Бенедикту не 
тільки гору Кассіно, а й 18 своїх маєтків на Сицилії. Плаки-
да відправився з монахами Гордіаном і Донатом на Сицилію, 
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щоб захистити ці маєтки від 
неспокійних сусідів. Йому це 
вдалося і він почав будувати 
монастир поблизу Мессіни. Це 
був перший монастир бене-
диктинців за межами Італії.

Першим настоятелем був 
Плакида, який, незважаючи 
на  свою молодість,  випере-
джував  інших  добрим при-
кладом. Молитва і праця були 
його  найбільшою  радістю. 
Спав він мало,  і  то  сидячи, 
ніколи не пив вина і ніколи не 
знімав покаянну волосяницю. 
Був люб’язний і доброзичли-
вий, ніхто не бачив його сер-
дитим. Рідні Плакиди, брати 

Євтихій  і Вікторін та його сестра Флавія, почули про розквіт 
монастиря, яким він керував, і вирішили піти до свого брата. 
Але спільна радість тривала недовго. В країну вторглись морські 
розбійники, аріанські готи, напали на монастир, накинулися на 
настоятеля Плакиду, на його родичів і монахів та потягли їх до 
свого ватажка Мануха. Манух наказав їм зректися своєї віри. 
Коли вони рішуче відмовились, наказав їх убити. Тільки Гордіан 
врятувався втечею. Плакида, Донат, Фірмат, Фауст, Вікторін, 
Євтихій та ще 24 інші монахи були убиті. Убита була і Флавія. 
Дата їхньої смерті — близько 541 року.
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свЯтий аПостол матей

Матей,  який  також  на-
зивався Леві, був митарем і 
походив з Галилеї. Коли рим-
ляни здобули Палестинську 
землю, то призначили деяких 
чоловіків, щоб збирали з єв-
реїв данину і мито. Ці люди 
називалися митарями. Вони 
повинні були римській владі 
віддати  із  зібраної  данини 
певну  частку.  Та  зазвичай 
вони здирали з людей біль-
ше мито і так несправедливо 
збагачувалися. Тому євреї, а 
передусім фарисеї, вважали 
їх  явними  грішниками.  Їх 
мали у великій погорді і за те, що ті збирали для поган гроші з 
власного народу. Правовірний єврей уникав всяких зв’язків, не 
тільки з поганами, але і з митарями. Таким митарем був Матей. 
Ісус Спаситель, який бачить людські серця, щоб показати, які 
далекі є суди Божі від людських судів, покликав цього митаря і 
зачислив його до 12 апостолів.

Одного дня йшов Ісус містом, побачив Матея, який сидів на 
митниці, і сказав йому: «Іди за мною!». Цього єдиного слова ви-
стачило. Леві одразу встав, залишив все і охоче пішов за Ісусом. 
Митар з того несподіваного покликання мав таку радість, що 
справив Ісусу Христу та його учням гостину, на яку покликав 
й інших капернаумських митарів, в надії, що і вони пізнають 
Спасителя та навернуться до Нього. До Матея зібралися сусі-
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ди, друзі, численні знайомі, митарі і грішники. Потрапили туди 
також фарисеї  і книжники. Вони, побачивши, що Господь не 
гордує грішниками, але разом з ними їсть, нарікали. Не відва-
жилися, однак, звернутися прямо до Ісуса, тому спитали його 
учнів: «Чому ваш учитель їсть з митарями та грішниками?». 
Господь, почувши це, у відповідь їм сказав: «Лікаря не потре-
бують здорові, але хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить: 
Я милосердя хочу, а не жертви. Бо Я прийшов кликати не пра-
ведних, а грішних» (Мт. 9, 11–13).

Любов Ісуса Христа повністю перемінила Матеєве серце, так 
що він назавжди залишив митницю і свій дім. Відвернувся від 
колишнього комфортного способу життя  і прибуткової праці 
та радше вибрав Ісусову убогість. Так, понизивши себе, був від 
Ісуса вивищений і покликаний до збору 12 апостолів. Ставши 
апостолом, Матей увесь час перебував з Христом, уважно слухав 
божественні науки та був очевидцем багатьох Його чудес.

Після Пятидесятниці, натхненний Святий Духом, щоб вико-
нати завдання, доручене йому апостолами і на прохання на-
вернених юдеїв, він почав писати Євангеліє Господа нашого 
Ісуса Христа, ціллю якого було довести євреям, що Ісус Христос 
є насправді Син Божий і обіцяний старозавітними пророками 
Месія. Євангеліє було написане арамейською мовою, якою тоді 
розмовляли євреї, і перекладене на загально вживану тоді книж-
ну грецьку мову.

Матей спершу залишався в Палестині разом з іншими апо-
столами і проповідував Євангеліє в Єрусалимі і в Юдеї, не зва-
жаючи на заборону книжників і фарисеїв. Він переніс на собі 
бичування, переслідування та інші наруги.

Коли апостоли молилися і шукали Божу волю, хто куди має іти 
проповідувати Боже слово, то Матею випав жереб іти в Ефіопію. 
Він залишив рідні землі і проповідував у різних місцях Сирії, Пер-
сії і Партянського царства. Світлом святого Євангелія просвітив 
і всю Ефіопію. Нарешті, Духом Святим настановлений, прийшов 
у землю людожерів, де жив темний народ зі звіриним норовом.

Господь супроводжував великими чудесами місію та пропо-
відь ап. Матея. Він воскресив в ім’я Ісуса Христа померлу доч-
ку єгипетського царя Егіппа. Це чудо настільки вразило царя, 
його сім’ю і придворних, що вони повірили в Господа Ісуса  і 
охрестилися. Найстарша дочка царя Іфігенія за радою Матея 
склала Богу обіт дівства. Коли Егіпп помер, замість нього став 
царем його брат Гіртак. Він, бажаючи забезпечити собі трон і 
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владу, вирішив взяти Іфігенію за жінку. Однак, вона відмовляла 
йому переконуючи, що не хоче вже чоловіка, тому що через обіт 
дівства віддала себе цілковито Ісусу Христу, в якого увірувала. 
Гіртак вимагав від апостола, щоб той переконав дівчину стати 
його дружиною. Коли ж Матей, навпаки, утвердив Іфігенію в 
збереженні обіту, цар розгнівався і наказав воякам вбити святого 
апостола. Коли воїни напали на нього, Матей якраз служив при 
вівтарі безкровну новозавітну жертву. Один з них пробив його 
копієм. Так ап. Матей здобув вінець мучеництва в Ефіопії, де на-
вернув багато поган до християнської віри. Сталося це у 70 році.

ghhgfghhg

свЯті мученики віктор і стеФаниДа1

У царстві Антонія, царя римського, був один воїн з Італії ро-
дом, на ймення Віктор, що воював під владою воєводи Севасті-
яна. Віктор вірував у Господа нашого Ісуса Христа і явно іспо-
відував перед усіма Його всесвяте ім’я. Коли ж почалося гоніння 
на християн, закликав воєвода блаженного Віктора  і мовить 
йому: «Надійшло нам писання від царя, який наказує, щоб вас, 
християн, приводити до богів наших, щоб ви приносили їм жер-
тви, а хто не коритиметься, тяжкими карати муками. Ти ж 
бо, Вікторе, принеси богам жертву, щоб не підпав під муки і не 
погубив своєї душі». Святий Віктор відповів: «Я не підчинюся 
тому безбожному повелінню смертного царя і не учиню 
його волі — маю ж бо безсмертного Царя, Бога і Спаса мого 
Ісуса Христа, Його ж Царство безконечне, і ті, що чинять 
волю Його, матимуть вічне життя, а царство смертного 
вашого царя є дочасне, і ті, що чинять ту нечестиву волю 
його, загинуть навіки». Воєвода ж рече йому: «Ти є воїном на-
шого царя, повинуйся велінню його і принеси жертви». Відповів 
Віктор: «Не вашого вже земного царя воїн я є, а Небесного. 
Хоч і воював певний час під владою царя вашого, одначе не 
переставав служити Царю моєму і тепер не залишу Його, 
а ідолам вашим жертв не подам. Твори ж бо, що хочеш, ось 
тіло моє в руках твоїх, владу над ним маєш, над душею ж 
має владу Бог мій». Воєвода ж рече: «Сам себе в біди віддаєш, 

1  Їхню пам’ять вшановуємо 11 (24) листопада.
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чоловіче, не корячись повелінню, але раджу тобі: принеси жер-
тви богам, щоб збавився від мук, які на тебе відтак упадуть». 
Відповідає святий: «Я цього й хочу, нехай потерплю муки 
за Господа свого і вельми радію, сподобляючись стражда-
ти за ім’я Його!». Воєвода ж тоді повелів побити пальці його 
і від суглобів відтяти. Тоді розпалив вельми піч і вкинув до неї 
св. Віктора. І пробув у ній мученик аж до трьох днів живий і 
неушкоджений, як три юнаки в печі вавилонській. Мучитель 
же не сподівався, щоб Віктор живий буде, повелів третього дня 
відчинити піч і, забравши попіл з тіла мученика, в ріку висипати. 
Але коли відчинили піч, вийшов святий здоровий, хвалячи Бога, 
що вогонь його не доторкнувся і не пошкодив. По тому воєвода 
закликав одного чародія і повелів йому отруїти св. Віктора. Ча-
родій же зварив м’ясо зі смертоносною отрутою і дав святому 
поїсти. Той-бо мовив: «Хоч і не належить мені поганих м’ясив 
приймати від вас та їсти, одначе з’їм, щоб пізнали: нічого 
не вчинить отрута супроти сили Життєдавця Господа 
мого». Помолився та й з’їв отруєне м’ясо — і не постраждав ані-
трохи. Побачив чародій, що святий залишився неушкоджений, 
з’ївши отруту, приготував інше м’ясо із лютішою отрутою та й 
рече до святого: «Коли це з’їси і живий будеш, то покину тоді всю 
вправність чародійську і повірю у Бога твого». Святий-бо Віктор 
і це м’ясо, змішане з лютішою отрутою, з’їв і залишився неуш-
коджений. Тоді чародій голосно вигукнув: «Це переміг ти силу 
чародійства мого, Вікторе, і душу мою, що давно вже загинула, 
із пекла вивів ти, вірую-бо у проповідуваного тобою Господа Ісуса 
Христа!». Тоді пішов у дім свій, зібрав усі свої чарівницькі книги 
і спалив їх. І став досконалим християнином.

Воєвода ж, бачачи, що святому нічого не шкодить, розгні-
вався вельми  і повелів з усього мученикового тіла виривати 
жили, потому в олію, що вельми кипіла, вкинути його. Однак 
Бог зробив чудо. Віктору олія ніяк не зашкодила,  і він навіть 
вигукнув: «Така мені приємна кипляча олія, як спраглому 
вода студена». Мучитель же більшої наповнився ярості, повелів 
святого на дереві підвісити і свічками тіло його опаляти. Тоді 
якийсь отруйний порох, розчинивши оцтом, влив у вуста його. 
Святий же сказав: «Оцет і ця отрута мені як мед і щільник ме-
довий». Великого гніву наповнився мучитель і наказав виколоти 
очі Христовому мученикові. Потім повісили його головою вниз і, 
відійшовши, залишили його отак висіти впродовж трьох днів. На 
четвертий день воїни гадали, що помер мученик, прийшли поди-
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витися на нього і знайшли живого та й почудувалися. Напав на 
них жах, і нараз всі осліпли й шукали собі провідника. Святий-бо 
змилосердився над ними, помолився до Господа старанно і ска-
зав їм: «В ім’я Господа мого Ісуса Христа прозріть!». І тоді 
прозріли й пішли звістити воєводі усе, що сталося. Воєвода ще 
більше розгнівався, повелів воїнам зі св. Віктора шкіру здирати. 
Коли це сталося, одна жінка із народу, що на видовище прийшла, 
іменем Стефанида, християнка вірою, дружина одного із воїнів, 
побачила два пречудові вінці, які сходили з неба: один на голову 
святого мученика Віктора, другий на голову свою — і почала 
велегласно славити святого. Коли це промовляла, почув воєвода 
і повелів наближеним схопити її і привести перед себе. Зирнув 
на неї гордим оком і запитав, кажучи:  «Хто ти є?». Відповіла 
свята: «Я — християнка!». Тоді запитав її воєвода про ім’я та 
про літа й довідався, що називається Стефанидою, а з чоловіком 
прожила одне літо і чотири місяці. Почав лагідніше промовляти 
до неї, кажучи: «Пощо так швидко красний світ, солодке життя 
та добре подружжя залишаєш і хочеш погубити красу молодості 
своєї, самовільно віддаючи себе на смерть за Розіп’ятого?». Від-
казала свята: «Залишаю дочасний та марнотний світ і всі 
на землі сущі плотські насолоди і тлінного чоловіка мого, 
щоб могти з мудрими дівами вийти назустріч нетлінному 
й безсмертному Женихові Христу, Спасу моєму». Воєвода 
рече до неї: «Покинь ці брехливі й безкорисні щодо Бога Твого слова 
і приступи до богів наших, і принеси жертви їм!». Відповідала 
св. Стефанида: «Ти і боги твої сповнені брехні, я ж істину 
кажу, що Господь мій істинний, і немає в Нім неправди. 
Не принесу жертв фальшивим богам, але істинному, Який 
на небесах живе, Богові хочу бути жертвою приємною, 
щоб не позбутися уготованого мені вінця у Царстві Його». 
Мучитель тоді повелів верхівки двох фінікових дерев, що там 
стояли, прихилити до землі і прив’язати до них св. Стефаниду, 
щоб розірвана була: одну-бо ногу до верхівки першого прихиле-
ного фініка, а другу — до другого прив’язали та й пустили. Фініки 
ж у висоту свою піднялися і розірвали її надвоє, а свята душа 
її, як птиця із розірваної сітки, вилетіла на небеса по вінець, 
приготований для неї.

Святого ж Віктора повелів воєвода сокирою посікти. Почувши 
смертний на себе вирок, святий подякував Богові. Тоді помо-
лився та й прихилив голову свою на усічення, так передавши 
свою святу душу в Божі руки.
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свЯтий григорій, чуДотворець

Святий Василій Великий у своїй проповіді на честь св. Гри-
горія каже: «Навіть вороги правди називали його другим Мойсе-
єм, бо коли сила небесна, що наповнювала його серце, виходила 
назовні, благодать оживляла все те, що він творив та говорив, 
і на все розливала щось подібне на світло».

Григорій народився у великому місті Неокесарії1, в заможних 
батьків. Маючи 14 років, осиротів і пішов у Кесарію Палестин-
ську, де жила його сестра. Там вивчав право. Під час студій 
він пізнав Христову віру та з цілого серця увірував в єдиного 
істинного Бога. Молодий юнак став на дорогу євангельської до-
сконалості. Особливо ретельно він беріг свою чистоту, так що 
аж до самої смерті не вчинив гріха проти чистоти. Його чес-
нотливе життя було загально відомим і через те багато чесних 
філософів та громадян з пошаною ставились до нього. Однак, 
ровесники, що жили у розпусті, ненавиділи Григорія, бо він був 
для них докором сумління. Тому вирішили очорнити святого і 
так зашкодити його добрій славі. Найняли одну блудницю, щоб 
наговорювала безчестя на побожного юнака. Якось він стояв в 
людному місці разом з визначними вчителями та й розмовляв з 
ними. Безсоромна жінка підійшла до нього і з великим шумом 
вимагала плату, нібито за вчинений з нею гріх. Невинний юнак 
почервонів, однак не дав себе вивести з рівноваги. Він не реа-
гував гнівом, ані не оправдовувався, але сказав до свого друга, 
щоб дав  їй ціну, яку вимагає. Бог, який все бачить, відразу 
вчинив справедливий суд. Коли повія прийняла в руки гроші, 
то напав на неї демон і почав її мучити. Страшно закричавши, 
вона впала на землю, випускала з уст піну і тряслась цілим ті-

1  Місто в Понті, сьогодні це місто Ніксар в Туреччині.
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лом. Усі сповнились жахом, але Григорій, помолившись за неї 
до Бога, прогнав біса.

У Кесарії Палестинській святий зустрівся зі славним христи-
янським вчителем та письменником Орігеном і став одним із 
його найкращих учнів. Після восьми років навчання прийняв 
святе Хрещення. Його найбільшим бажанням стало — цілковито 
посвятити своє життя Богові. Він повернувся у рідну Неокесарію. 
Громадяни хотіли поставити його правителем міста, але Григорій, 
уникаючи марної світської слави, пішов у пустелю. Блаженний 
Федим, єпископ Амасійський1, довідався про побожного саміт-
ника і захотів висвятити Григорія на єпископа Неокесарії. Гри-
горій звернувся за допомогою до Бога і якийсь час перебував на 
самоті. Потім прийняв Божу волю, а з нею і єпископський уряд.

У той час постала самосатенова єресь. Григорій не мав пев-
ності, де правда, тому наполегливо молився до Бога. Одного разу 
появилась йому Пресвята Богородиця зі св. Іваном Богословом. 
Небесна Цариця наказала апостолу, щоби той навчив Григорія 
тайни Пресвятої Тройці. З його слів Григорій написав Символ 
віри, який довгі роки зберігався в Церкві. По дорозі в Неокесарію 
святого застав сильний дощ і він був змушений увійти в ідоль-
ський храм. Ночуючи там, він молився і силою Ісусового імені 
зв’язував демонів, які там жили. Через те вони були змушені 
втекти з храму. Коли настав ранок, святий пішов далі, а жрець, 
як звичайно, хотів принести жертву ідолам і розмовляти з ними. 
Демони цього разу не з’явилися, хоча й жрець багато разів  їх 
просив, щоб повернулися. Дізнавшись, що вночі в храмі пере-
бував блаженний Григорій, погнався за ним. Спочатку жрець з 
гнівом кричав, а потім просив, щоб святий знову наказав його 
богам повернутися. Тоді Григорій написав на шматку паперу 
наказ і сказав жрецю, щоб поклав це на ідольський вівтар. Той 
вчинив так і після того біси повернулися у храм. Волхв здиву-
вався Божій силі, яка була в Григорієві, знову подався за ним, і 
запитав: «Звідки маєш таку міць, що поганські боги бояться тебе 
та виконують твої повеління?». Тоді святий проповідував йому 
Євангеліє. Під час розмови жрець попросив його зробити якесь 
чудо, на підтвердження правдивості своєї віри. На тому місці 
був великий камінь. Блаженний наказав каменю,  ім’ям Ісуса 
Христа, піднятися і переміститись на місце, де вказав поганин. 
Такою міцною була віра Божого угодника Григорія. Ідолопоклон-

1  Місто в Кападокії — сучасна Туреччина.
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ник, бачачи це, повірив в Ісуса Христа, охрестився, а згодом був 
висвячений св. Григорієм на диякона.

Неокесарія була тоді наповнена  ідолопоклонством. Щодня 
багатьом ідолам приносилось в жертву стільки тварин, що аж 
повітря наповнювалось смородом від спаленого м’яса. Cвятий 
знайшов лише 17 вірних душ у місті. Нового єпископа прийняв 
у свій дім Мусоній, один з найперших громадян. Григорій ба-
гато молився, щоб Небесний Отець зглянувся на своє творіння 
та навернув його до пізнання  істини. Також почав свідчити 
людям про правдивого Бога. Божа благодать діяла настільки, 
що людські душі навертались кожного дня. Невдовзі, майже 
все місто славило Христове Ім’я, порожніли поганські храми, а 
ідоли — нищились.

Господь підтверджував слова свого раба багатьма чудами. 
Два брати після смерті батька розділили між собою весь спадок, 
окрім, великого озера. Обоє хотіли мати його цілком для себе. Щоб 
вирішити спір, вони звернулись до Григорія. Святий прийшов 
до них і намагався їх примирити. Але йому нічого не вдалось, бо 
брати не хотіли впокоритися. Настав вечір, всі порозходились по 
домах. Сумний Григорій лишився сам біля озера, та не знаючи, 
що робити, цілу ніч провів у молитві. Тоді він отримав світло. 
Ім’ям Ісуса Христа наказав, щоб в озері не залишилось ні одної 
краплі води, а нехай на тому місці буде суха земля. Зранку при-
йшли брати, кожен зі своїм натовпом озброєних людей, щоби 
бійкою вирішили, чиїм буде озеро. Однак його не знайшли, бо за-
лишилась тільки земля, ніби ніколи на тому місці не було води. Усі 
люди прославили Бога, а брати, хоч і не хотіли — примирилися.

У тих краях тече річка, що зветься Ликос. Весною вона ви-
ходила з берегів і заливала села й поля. Бідні люди просили в 
Григорія помочі. Він, помолившись, повелів річці повернутись у 
своє русло. Від тоді вона вже ніколи не спричиняла людям біди. 
Якось невірні юдеї вирішили посміятися зі святого єпископа. 
Один із них вдавав покійника, а інші просили св. Григорія, щоб 
покрив його тіло. Він зняв з себе плащ і накрив покійника. Тоді 
вони почали насміхатися, кажучи: «Коли б цей мав в собі Духа 
Божого, то знав би, що цей чоловік не мертвий, але живий». Тіль-
ки їхній друг, який лежав на землі, не сміявся, бо справді помер.

Коли настало переслідування християн за правління Деція, 
св. Григорій з багатьма вірними переховувався в пустелі. Він 
казав: «Ліпше сховатися і чекати Божого покликання на муки, а 
також небесної помочі, ніж самовпевнено, у своїй силі, піддатися 
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спокусі і зректися віри». Господь Бог чудесним способом оберігав 
життя свого раба. Один поганин, дізнавшись, що блаженний 
ховається на одній горі, привів туди воїнів. Григорій, бачивши, 
що вже неможна нікуди втекти, разом зі своїм дияконом підняли 
руки до небес і молилися. Воїни пильно шукали святого, проте 
не знайшли. Повертаючись, вони сказали до поганина, що їх 
привів: «Нікого на тій горі ми не бачили, тільки два дерева, що 
стояли неподалік одне від одного». Тоді той зрозумів, що сталось 
чудо і сам повернувся на гору. Там знайшов Григорія з дияконом, 
які ще стояли на молитві. Тоді він навернувся і прийняв Ісуса 
Христа за свого Господа.

Після  закінчення переслідування  св.  Григорій  став  знову 
управляти церквою в Неокесарії. Установив святкувати пам’ять 
мучеників, які постраждали під час гоніння. Святий не переста-
вав трудитися на славу Божу, так що все місто, з навколишніми 
краями, просвітилося світлом спасительної віри. Доживши до 
глибокої старості, він готувався до доброї смерті. Господь об’явив 
Григорієві час його переходу у вічність. Коли помирав, то в цілій 
Неокесарії залишилося тільки сімнадцять поган. Блаженний на 
це сказав: «Слава Богу, що тепер, коли відходжу до Бога, зали-
шилося стільки невірних, скільки вірних знайшов, коли сюди 
прибув». І віддав свою душу в Божі руки. Це сталось 270 року. 
Нехай його святими молитвами і ми одержимо від Господа ласку 
добре закінчити свій життєвий подвиг.

ghhgfghhg

свЯтий еДуарД, король1

Святий Едуард був сином короля Англії Етельреда та Емми, 
дочки Нормандського герцога Річарда. Батьки Едуарда від на-
падів ворожих датчан втекли в Нормандію. Зазнавши таких 
страждань Едуард ще в ранньому віці пізнав марність будь-
якої земної влади і слави. Він відвернувся від світу, полюбив 
Бога і шукав лише вічних цінностей. Коли його мати овдовіла, 
король Данії Канут попросив її руки і Емма погодилася. Канут 
справедливо правив і в Англії до самої смерті (1035). Після його 
смерті на престол возсів слабохарактерний нездара Гарольд. 

1  Його пам’ять вшановуємо 13 (26) жовтня.
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Придворні радили Едуарду здійснити військовий похід на бать-
ківщину і захопити трон батька. Але Едуард відмовився: «Я не 
хочу королівства, яке не міг би здобути інакше, ніж пролиттям 
людської крові». Однак, коли наступник Гарольда — Хардекнуд 
помер і англійські вельможі самі запропонували Едуарду трон, 
тоді він прийняв пропозицію. Він повернувся до Англії і там був 
з радістю прийнятий. Свої перші зусилля він прикладав до того, 
щоб виправити всю кривду, заподіяну корінному населенню під 
час правління чужинців.

Він виправив закони щодо землі і видав кодекс, відомий досі 
під назвою «Кодекс Едуарда Сповідника».

За час свого правління він здійснив лише один військовий 
похід, і то не задля своєї користі, а для того, щоб справедливо 
допомогти сусідній Шотландії. Там Макбет убив законного короля 
Дункана, і почав жорстоко царювати в його країні. Син убито-
го короля Малькольм втік до Англії до Едуарда і попросив про 
допомогу. Едуард зібрав армію, вторгся до Шотландії, повалив 
владу Макбета і поставив на трон Малькольма.

Едуард ревно намагався осягнути християнську досконалість і 
вести життя угодне Богові. Тому мав особливу пошану до Пречи-
стої Діви Марії та св. Івана Богослова, який був для нього зразком 
любові до Ісуса Христа. Коли хтось просив у нього милості, в ім’я 
цього святого апостола, то завжди був вислуханий. Розповідають, 
що одного разу жебрак попросив у нього милостині. Король в 
той момент не мав біля себе грошей, тому віддав жебракові свій 
перстень. Наступної ночі Едуард побачив уві сні св. Івана, який 
йому повертає перстень і звіщає про його близький, щасливий 
відхід у вічність.

Король власними коштами перебудував Вестмінстерський 
собор. В день урочистого посвячення собору, Едуард, хоча й 
був хворий, взяв участь в цій урочистості. Однак, через силь-
ний мороз, його хвороба загострилася, він зліг  і готувався до 
християнської смерті — молитвою та прийняттям Святих Тайн. 
Королева Редха гірко плакала, але він її втішав: «Не плач, адже 
я не помру. Знаю, що з цієї долини смерті я відходжу в кра-
їну живих, щоб там навіки перебувати з моїм Господом, в 
блаженстві святих». Він помер 5 січня 1066 року.

Так закінчив свій життєвий шлях святий король Едуард. Його 
стосуються слова св. Івана Богослова: «Блаженні мертві, що від-
нині вмирають у Господі. Так! — говорить Дух, — Нехай відпочи-
нуть від своїх трудів, бо їхні діла слідують за ними» (Об. 14, 13).
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свЯтий мученик Платон

Святий мученик Платон був родом з Анкіри Галатійської (су-
часна Туреччина). Він був братом святого мученика Антіоха, 
який загинув 303 року. Батьки Платона були християнами і ви-
ховали його у правовір’ї. Після смерті батьків, ще будучи юнаком, 
він роздав усе своє майно і повністю посвятився на службу Богу. 
Він багато часу присвячував молитві, що давало йому силу смі-
ливо проповідувати Ісуса Христа та Його Євангеліє посеред без-
божного ідолопоклонницького світу. Платон навчав обманених 
людей, щоб ті пізнали правду, яка є в Ісусі Христі, і навернулися 
від демонів до істинного Бога. Через це був схоплений поганами 
і приведений на суд до правителя Агрипина.

Почувши звинувачення на Платона, Агрипин спитав:  «Хто 
ти? Скажи мені своє ім’я і з якого ти міста?». Святий відповів: 
«Я християнин!». Правитель мовить: «Скажи своє ім’я, яке тобі 
дали батьки, бо я сам знаю, що ти християнин. Хіба не знаєш, 
що імператор наказав, щоб ніхто не смів називати себе христи-
янином?». Юнак сказав: «Батьки мене назвали Платоном, та 
я від народження є рабом Ісуса Христа і громадянин цього 
міста. Тепер же задля правдивої віри стою на твоєму 
суді». Агрипин сказав: «Не смієш, Платоне, про Розіп’ятого на-
вчати. Бо тих, хто Його ісповідує, імператор наказав віддавати 
на смерть. Тому раджу тобі послухатися царського закону і так 
уникнеш мучительної смерті». Платон відповів: «Я підкоряюся 
моєму Цареві та за Нього воюю, а смерті не боюся, я щиро 
бажаю її прийняти за мого Господа!». Каже правитель: «По-
думай, Платоне, що тобі ліпше: бути живому, чи гірко помер-
ти?». Відповів святий: «Господь знає, що для мене ліпше. Він 
і подбає про мене. Ти ж за наказом царським муч мене, як 
хочеш. Бо це для вас не нове — християн мучити, так як 
і християнам — заради Ісуса Христа страждати».
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Правитель Агрипин сильно розлютився, побачивши, що Пла-
тон не підкоряється його волі. Він наказав розтягти святого 
мученика на землі  і приставив до нього 12 воїнів, щоб безу-
пинно на переміну били його палицями. І довго його били, аж 
поки не втомилися, а святий мужньо терпів все заради Ісуса 
Христа. Коли перестали його бити, Агрипин, ніби проявляючи 
милосердя, почав лагідно до нього говорити: «Я тобі, Платоне, 
по-дружньому раджу, щоб ти відвернувся від смерті до життя». 
Мученик відповів: «Добре мені радиш, Агрипине, щоб я відхи-
лився від смерті до життя: тікаю-бо від смерті вічної і 
шукаю життя безсмертне». Тоді суддя, вже з гнівом, сказав 
до нього: «Скажи мені, безумний, скільки є смертей?». Відповів 
святий: «Дві: одна дочасна, а друга вічна, також і жит-
тя є два: одне короткочасне, а друге безконечне». Суддя 
каже:  «Покинь свої байки і поклонися богам, щоб визволитися 
від лютого мучення». Платон відповів: «Ані вогонь, ані рани, 
ані дикі звірі, ані биття не відлучать мене від живого 
Бога. Не теперішній вік я полюбив, але Ісуса — Господа 
мого, Який за мене помер і воскрес». Тоді наказав правитель 
відвести святого у темницю. Коли його вели, йшов за ним на-
товп людей, серед якого було багато християн. Наблизившись до 
темниці, Платон звернувся до людей і промовив: «Послухайте 
мене всі, хто любить правду, не з іншої причини пішов я 
на ці страждання, але тільки заради Ісуса Христа, мого 
Бога. Вас же, коли є ви Христові, прошу, щоб не боялись 
терпінь, що вас чекають. “Багато бо скорбот у праведних, 
але від усіх них визволяє їх Господь” (Пс. 33, 20). Довіртеся 
Ісусові, Він дасть вам силу. Будьмо витривалими в бідах, 
що їх приймаємо за правдиву віру, знаючи, що “недостойні 
страждання теперішнього часу, майбутньої слави, що має 
нам з’явитися”» (Рим. 8, 18). Після цих слів мученик увійшов 
до темниці і впавши на коліна почав молитися: «Дякую тобі, 
Господи Ісусе, що дав мені силу перетерпіти ці муки задля 
Твого святого імені. Ці терпіння жертвую за спасіння 
безсмертних душ. Поможи мені й надалі відважно визна-
вати Твоє ім’я, щоб інші повірили і навернулися до Тебе. 
Довіряю Тобі! Амінь».

Через сім днів св. Платона вивели з темниці і знову почали му-
чити. Його поклали на розпечену решітку, а зверху били тонкими 
палицями. Коли його так катували, Агрипин сказав: «Безумний, 
помилуй себе самого, а коли не хочеш богам поклонитися, то ска-
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жи тільки такі слова: “Великий є бог Аполлон!” — і тоді мучити 
тебе перестану та підеш з миром у свій дім». Святий відповів: 
«Не бути такому, щоб я помилував своє тіло, а для душі 
приготував геєну вогненну!». Після трьох годин такої муки, 
яку він мужньо терпів, прикликаючи ім’я Ісуса, суддя наказав 
зупинити це видовище. Коли був знятий з місця мук, тіло його 
стало повністю здорове, так що всі, які бачили це, дивувалися 
і говорили: «Воістину великий Бог християнський!». Але прави-
тель, засліплений дияволом, не схотів пізнати явного чуда і ска-
зав: «Коли не хочеш принести жертви богам нашим, то тільки 
Христа свого відкинь і відпущу тебе». Святий юнак відповів: 
«О безумний та безбожний! Ти хочеш, щоб я Спасителя 
мого відрікся? Сам до пекла йдеш і мене за собою хочеш 
потягнути? Відступи від мене беззаконнику, я вірю моєму 
Богові, що не покине мене і не дасть мені впасти у твою 
погибель». Агрипин зірвався зі свого престолу  і сам кинувся 
мучити святого і обпалював вогнем його ребра так, що аж дим 
пішов із ніздрів мученика і багато думало, що зараз помре. Та 
св. Платон звів очі до неба і сказав: «Не залиш мене, Господи, 
в цьому терпінні. Дай мені, Ісусе, закінчивши цей подвиг, 
прийти до Тебе, бо Тобі належить слава навіки. Амінь!». 
Тоді мучитель наказав здирати з нього шкіру. Обличчя Платона 
так роздерли залізними кігтями, що і сліду від людського образу 
не залишилося. Під час цієї муки святий промовив: «Муч мене 
лютіше, нелюде, щоб твоя злоба, а моє терпіння всім було 
видно. Бо я з любові до мого Спасителя все це терплю, 
щоб у небі бути вічно в Його славі!». Несправедливий суддя 
промовив: «О Платоне! Коли б ти не був такий непокірний, то 
став би як той премудрий Платон, князь філософів, що написав 
божественні догми!». Святий відповів: «Хоч і одного є імені з 
Платоном, але не спільних звичаїв. Через це, ні я Платону, 
ані Платон мені не є подібний, окрім самого імені. Я бо 
навчаюся і одночасно інших вчу мудрості Христової, яка 
навчає у своєму житті рахуватися з Богом та пам’ятати 
про останні речі: смерть, Божий суд і вічність. А Платон 
є вчителем людської мудрості, яка є глупотою у Бога. 
Написано-бо: “Знищу мудрість мудрих і розум розумних 
знівечу” (1 Кор. 1, 19). Написані Платоном, як ти їх звеш, бо-
жественні догми, є неправдиві байки, які хитрістю слів і 
півправдами зводять простодушних». Коли перестав говори-
ти Платон, замовк і Агрипин, не знаючи, що більше сказати і що з 
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ним робити. Дивувався великому його терпінню та сміливим і ро-
зумним відповідям. Наказав відвести його до темниці. Мученик 
пробув без їжі та пиття 18 днів, нічого не приймаючи від поган.

Після тих днів правитель Агрипин, бачачи, що не може нічим 
Платона від Ісуса Христа відвернути, засудив його на усічення 
мечем. Виведений був мученик поза місто, випросив собі час на 
молитву, підніс свої руки вгору і сказав: «Дякую тобі, Госпо-
ди Ісусе, що дав мені силу перенести ці терпіння і своєю 
благодаттю зберіг мене від людської злоби і диявольського 
підступу. Прошу Тебе, спаси якнайбільше душ і нехай на 
все буде Твоя воля. Прийми в мирі душу мою, бо Ти бла-
гословенний навік! Амінь». Тоді схилив свою голову під меч і 
сказав воїну, що мав його стратити: «Чини, друже, що тобі 
наказано!». І був усічений. Сталося це 306 року.

ghhgfghhg

свЯтий мартин турський, ЄПискоП1

Святий  Мартин  народився 
в Саварії, що в Паннонії. Був 
сином римського сотника. Його 
батьки  були  погани.  Вони  пе-
реїхали з ним до Павії в північ-
ній Італії,  і там Мартин пізнав 
християнську віру. Спочатку він 
відвідував Богослужіння лише 
з цікавості та без відома бать-
ків, але незабаром приєднався 
до тих, що  готувалися до свя-
того хрещення. Згідно з волею 
батька, вступив у військо, склав 
військову присягу і був відправ-
лений до південного полку в Гал-
лії. Жив побожно  і чеснотливо 
навіть серед розпутного життя, 
яке вели воїни. Був людяний  і 

1  Його пам’ять вшановуємо за східним календарем 12 жовтня, а за 
західним — 11 листопада.
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добросердний до побратимів, а до свого раба ставився як до 
брата. Виділявся особливим співчуттям до бідних, під військовою 
бронею билося серце, сповнене любові до Бога і до них.

Одного разу, коли був сильний мороз Мартин з кількома дру-
зями їхав на коні в Ам’єн. Перед міськими воротами просив ми-
лостині напівголий, тремтячий жебрак. Ніхто з вершників його 
навіть не помітив. Мартин, не маючи нічого подарувати бідоласі, 
але сповнений співчуття, розтяв мечем свій військовий плащ і 
половину віддав жебракові, а другою половиною загорнувся сам. 
При тому не зважав на те, що інші насміхалися з нього. Вночі 
йому здалося, що він побачив Спасителя, прикритого куском 
того плаща і почув, як Він сказав: «Цим плащем Мене прикрив 
ще нехрещений Мартин». Невдовзі він охрестився, а в 20 років 
виступив з війська і подався на самоту, щоб служити Богу. Зго-
дом він подався до славного єпископа Іларія в Пуатьє, щоб там 
удосконалитись в науках і християнських чеснотах.

Коли Мартин отримав від святого єпископа Іларія дияконські 
свячення, то запрагнув навернути своїх батьків-поган до Хри-
стової віри. Тому він вирушив у далеку подорож до Саварії в 
Паннонію. В Альпах на нього напали грабіжники, зв’язали його і 
залишили під наглядом одного з них. Розбійник запитав святого, 
чи він не боїться. Мартин відповів: «Я християнин і ніколи 
не боявся. І тепер почуваюся в цілковитій безпеці, тому 
що знаю, що Бог оберігає Своїх слуг в будь-якій небезпеці. 
Але мені тебе шкода, що ти став негідним Божої любові 
і тобі є чого боятися». Таке сміливе свідчення про непохитну 
довіру до Бога здивувало грабіжника. Він вивів Мартина на 
дорогу, попросив у нього молитви, відпустив і з того дня почав 
жити покаянним життям.

У 371 році вірні в Турі обрали його своїм єпископом, але, зна-
ючи, що він не прийме цієї гідності, вдалися і до хитрощів, щоб 
здійснити свій задум. Так Мартин хоч-не-хоч був висвячений 
на єпископа. Саме тоді багаті Присцілліани почали поширювати 
стару єресь маніхейців. Єретики приписували створення світу 
дияволу, заперечували втілення Божого Сина, відкидали шлюб 
і чинили гидоти на своїх таємних зібраннях.

Іспанські єпископи просили імператора покарати єретиків. 
Однак Мартин переконав єпископів утриматися від подання 
позову до імператора. Він сказав, що проти єресі потрібно бо-
ротися духовною зброєю, а не насильством. Віра не може бути 
утримана силою. Коли єпископи проігнорували його раду, він сам 
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звернувся до імператора, і той пообіцяв йому, що не дозволить 
карати єретиків смертною карою. Але за відсутності Мартина 
його супротивники переконали  імператора, добившись того, 
що єретик Присцілліан разом з 4 однодумцями були засуджені 
до смерті і страти. Крім того, в Іспанію було послано кілька сот-
ників, щоб покарати тутешніх єретиків конфіскацією майна та 
смертю. Це наповнило серце святого великим болем і він вмовляв 
імператора так довго, поки той не скасував наказ.

Коли він помирав, учні просили не залишати їх. Але він мо-
лився: «Господи, якщо я все ще потрібен твоєму народу, я, го-
товий далі працювати, але хай буде воля Твоя!». Помер Мартин 
у 397 році.

pqpqpqpqpqpqpqpq

Святий Григорій, чудотворець
(див. ст. 266)
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свЯтий мученик варлаам-старець

Святий Варлаам був звичайним хліборобом, мовчазним і не-
письменним чоловіком. Походив з Антіохії Сирійської. Ціле своє 
життя служив Богові та виконував Його Заповіді. Усім серцем 
любив Ісуса Христа і був готовий віддати за Нього і своє життя.

Через те, що святий не скривав своєї віри в Христа, був схо-
плений і приведений на суд до мучителя Саприкія у Кесарію 
Кападокійську1. Його примушували принести жертву ідолам, та 
Варлаам не захотів цього зробити. Він, навпаки, ясно і перекон-
ливо захищав Христову віру, так що всі дивувалися його мудро-
сті. Тому Саприкій наказав мученика немилосердно бити жилами 
та шарпати його тіло залізними гаками. Та коли святий і після тих 
мук не зрадив свого Господа, його відвели до ідольського храму. 
Там над жертовником, на якому горів вогонь, йому простягли 
руку долонею вверх і поклали на неї розжарене вугілля з лада-
ном. Ідолопоклонники думали, що Варлаам не зможе втримати 
на своїй руці гаряче вугілля і кине його з ладаном на жертовник 
перед їхніми богами. І коли б він це зробив, вони сказали б: «Ось 
ти вже приніс жертву нашим богам!». Але марними були їхні 
сподівання. Христовий мученик, завдяки Божій допомозі, сто-
яв, наче непорушний стовп, тримаючи в своїй руці розпалений 
вогонь, і виявився сильнішим від міді та заліза. Бо він жодного 
разу не поворухнув своєю рукою та не кинув на жертовник перед 
ідолом вугілля з ладаном. Святий доти тримав руку з розжареним 
вугіллям над вогнем, доки не згоріли і не впали його пальці. Після 
цього він віддав свою душу Богу. Таким мужнім і непорушними 
виявися св. Варлаам. Сталося це у 304 році.

ghhgfghhg

1  Сучасне місто Кайсері в Туреччині — центральна Туреччина.
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свЯтий варлаам, Пустельник, 
і свЯтий йоасаФ, цар інДійський

Сталося це в індійській землі, до якої перші промені Христової 
віри приніс святий апостол Тома. Жив у тих краях цар Авенір, 
який переслідував християн, зокрема монахів та священиків, 
і ті змушені були переховуватися в пустелях та горах. У нього 
народився син, якому він дав ім’я Йоасаф. В честь його народ-
ження цар прикликав всіх жерців та запитав їх, що має статися 
з його сином. Один з них сказав: «Виросте народжене дитя не в 
твоєму царстві, але в іншому, кращому і незрівнянно більшому. 
Думаю, що прийме переслідувану тобою християнську віру». Це 
почувши, Авенір налякався й наказав збудувати окремий палац і 
у ньому виховувати свого сина. Коли царевич почав підростати, 
батько дав йому вихователів та слуг. Цар їм наказав, щоб до Йо-
асафа нікого не пускали і щоб він нікого крім них не бачив. А ще 
заповів, щоб від нього скривали все скорботне, що трапляється 
в житті: смерть, старість, хвороби.

Царський син жив у палаці нікуди не виходячи, і досяг юнаць-
кого віку та навчився ефіопських й перських наук, був розумний 
та кмітливий. Та через деякий час він почав роздумувати, чому 
це батько тримає його під замком і не дозволяє йому нікуди 
виходити. І запитав про це свого вихователя. Той же розповів 
хлопцеві про подію, яка сталась після його народження і сказав 
йому: «Цар тримає тебе тут, бо не хоче, щоб ти був отруєний 
християнською отрутою». Хлопець, це почувши, засмутився. 
Потім він почав просити царя, кажучи: «Цей затвор мені прино-
сить тільки скорботу і такий смуток, що навіть їжа та пиття 
перестали мене радувати. Бажаю побачити все, що є за цими 
ворітьми». Авенір засмутився таким проханням, але сказав до 
сина: «Буде тобі за бажання твоїм!». І дозволив він Йоасафові 
виходити з палацу, але дуже строго наказав слугам, щоб скри-
вали від царевича всяку людську біду. Та виконати цей наказ 
було неможливо.

Коли Йоасаф виїжджав за межі палацу, бачив то чоловіка 
прокаженого, то сліпого. Також одного разу зустрів старця, який 
вже мав померти. Царевич, бачачи таку людську біду, сумував і 
роздумував над тим, що буде після смерті. Він питався своїх слуг: 
«Чи є якийсь лік проти смерті?». Вони йому відповіли: «Немає! 
Людина проживе 80 чи 100 років, але потім мусить померти. І 
вона навіть не знає як і коли». Хлопець на це сказав: «Коли люд-
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ське життя таке гірке, тоді хто може бути щасливим?». Слуги 
не знали що йому на це відповісти, тому промовчали. Повернув-
шись до свого палацу, Йоасаф перебував у великому смутку та 
постійно думав про смерть й казав до себе: «Коли всі помирають, 
то і я помру, ще тільки не знаю, коли маю померти. Коли ж 
помру, хто мене згадає, бо по довшому часі про всіх забувають. 
Хіба після смерті немає якогось іншого життя, в іншому світі?».

У той час перебував у Сенарідській пустині  (в Нубії) один 
монах й священик на ім’я Варлаам. Він отримав наказ від Бога, 
щоб піти до Індії та просвітити світлом віри молодого царевича 
Йоасафа. Пустельник, вдягнувшись в одяг купця, поплив ко-
раблем до східної землі. Знайшов палац царського сина, при-
йшов до його вихователя та сказав: «Я прийшов з далекої землі 
і приніс з собою Дорогоцінний Камінь. Він відкриває зір духовної 
сліпоти, дає слух, лікує хвороби душі і виганяє злих духів. Але на 
той камінь може дивитися тільки чиста душа». Вихователь до 
нього промовив: «Коли так є, то не показуй мені каменя, бо я 
багатьма нечистотами осквернився і маю нездоровий зір. Але 
царевич має невинне серце, йому покажи свій скарб!». Тоді він 
пішов і розповів про цього купця Йоасафові, а той зразу повелів 
привести його до себе.

Коли чужинець увійшов до царевого сина, той відразу сказав 
до нього: «Покажи мені дорогоцінного каменя, про якого ти роз-
повідав моєму вихователю». Варлаам промовив: «Спершу хочу 
побачити, якою є твоя душа, і тоді зможу тобі відкрити великі 
таємниці та показати цього каменя. Бо мій Владика каже: “Ось 
вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, деяке насіння впало край дороги, 
і прилетіло птаство і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт 
кам’янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо 
земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не 
мало коріння, усохло. Інше впало на тернину, і вибуяла тернина 
й заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в 
100 разів, друге в 60, а інше в 30” (Мт. 13, 3–8). Коли я знайду в 
твоєму серці плодоносну і добру землю, то і в тобі посію Боже 
насіння». Йоасаф сказав до нього: «Я пройнятий невимовним ба-
жанням почути слова нові й добрі. В моєму серці горить вогонь, 
який розпалює в мені прагнення знати про деякі речі, на які я 
не знаходжу відповіді».

Тоді Варлаам, повний Святого Духа, почав розповідати хлоп-
цеві про єдиного Бога, Який все створив. Також він розказував 
про первородний гріх Адама і потім додав: «Усі ми згрішили 
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перед Богом і самі не можемо цих гріхів позбутися. Для 
того Бог послав свого єдинородного Сина на землю, який 
народився від Діви Марії. Він за наші гріхи прийняв ганеб-
ну смерть на хресті. Але потім на третій день воскрес 
з мертвих, та з’являвся своїм учням. Ти сам ніколи не 
позбудешся гріхів. Ісус — єдиний Агнець Божий, який бере 
на Себе наші гріхи. Він помер і за тебе, щоб і тобі було 
прощено. Прийми Його Кров, яка тебе очищує від кожного 
гріха! По смерті життя не закінчується. Смерть — це 
тільки перехід до вічності. І від тебе залежить, де ти 
будеш після смерті. Якщо приймеш Господа Ісуса як сво-
го Спасителя і віддаси Йому свої гріхи, то після смерті 
будеш в небі, а якщо відкинеш Христа, то будеш навіки 
засуджений в пеклі». Коли старець це сказав, то серце Йоаса-
фа наповнилось великою радістю. Він встав зі свого престолу, 
приступив до старця та з радості обійняв його. Потім Варлаам 
ще багато розказував царевичу про Христа, а на кінець його 
охрестив та відійшов на пустиню.

Цар Авенір невдовзі дізнався, що син прийняв християнство, 
та дуже розгнівався. Він наказав поганським жерцям, щоб вони 
переконали Йоасафа в тому, що тільки їхні боги є правдиві. Але 
їм це не вдалося, навпаки, один волхв Нахор навернувся до 
християнства і сам пішов в пустелю служити правдивому Бого-
ві. Тоді порадили цареві, щоб відвернув сина від християнства 
нечистотою. Авенір прийняв пораду  і послав дівчат в палац, 
щоб вони звабили його сина. Але і це не вдалося зробити, бо Бог 
захистив свого раба і допоміг йому в спокусі. Від тієї духовної бо-
ротьби Йоасаф захворів і лежав на ліжку, не маючи сили встати. 
Про це сповістили царя і він прийшов провідати сина й запитав: 
«Сину, що з тобою?». Хлопець відповів: «Ти, тату, є причиною 
моєї хвороби. Хочеш мене зламати і занечистити мою душу? 
Якщо б Бог мені не допоміг, то я б став великим грішником».

Батько зрозумів, що не зможе сина відвернути від віри в Ісуса 
Христа і, за порадою одного радника, віддав йому пів царства 
та поставив його царем. Йоасаф прийняв царство і передусім 
старався викорінити в ньому поганське  ідолопоклонство. Він 
порозбивав по всій своїй землі ідолів та їхні храми і побудував 
церкви, поширюючи християнську віру. Йоасаф, за короткий 
час, всю свою землю просвітив світлом віри і охрестив. А за на-
вернення свого батька безперестанно зі сльозами молився, і Бог 
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вислухав його молитву. Незадовго, цар Авенір прийняв Христа й 
охрестився, а через декілька років помер на руках в свого сина.

Після смерті батька Йоасаф царював ще декілька років та ба-
гатьох навертав до християнської віри. Але потім затужила його 
душа по іншому Царстві. Він віддав царську корону побожному 
християнину Варахії і пішов на чужину шукати Варлаама. Коли 
його знайшов, то залишився з ним на пустелі і служив разом з 
ним Богові. А коли святий пустельник Варлаам помер, Йоасаф 
його поховав,  і тоді сам жив у його печері, незнаний нікому, 
тільки одному пустельнику. Так він прожив на пустелі 35 років, 
і перейшов до Небесного Царства. Його тіло поховав один пу-
стельник і також передав звістку про смерть св. Йоасафа до Індії.

pqpqpqpqpqpqpqpq

Свята Ода, діва  
(див. ст. 221)
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ПреПоДоБний григорій ДекаПоліт

Преподобний Григорій, 
народився у місті Іринопо-
лі, яке належало до  Ісав-
рійського1  Декаполя. Його 
батьки  Сергій  та  Марта 
були християнами. У 8-річ-
ному віці, його віддали на 
навчання, де він докладно 
вивчив Святе Письмо. Ще 
у молодому віці  вирішив 
покинути світ і стати мона-
хом, однак батьки хотіли, 
щоб він одружився. Тому 
Григорій  потайки  втік  з 
дому та пішов в монастир, 
в якому ревно подвизався. 

В тому часі поширилась  іконоборча єресь. Святий відвідував 
ісповідників, які були ув’язнені за те, що шанували ікони. Гри-
горій, розмовляючи з цими Божими угодниками, здобув велику 
користь для своєї душі. Близько 814 року він прибув до Царго-
рода. Тут разом з двома своїми учнями закликав віруючих, щоб 
віддавали честь святим іконам. Григорій цілим своїм життям 
свідчив, що за прикладом святих мучеників — готовий терпіти 
за істину. Основною метою його подорожей була оборона правд 
віри. З Константинополя блаженний подався у Рим. По дорозі 
проходив біля гори Олімп і поселився у одній темній печері. Там 
Григорій ревно молився і отримував від Бога світло до духовної 

1 Ісаврія — важкодоступний ізольований регіон на півдні Малої Азії, 
сучасна Туреччина.
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боротьби. Одної ночі з’явився йому ангел Господній і вклав до 
його руки вогняного меча, щоб він сік усяку бісівську силу, яка 
діє через єресі та гріховні пристрасті. За якийсь час Григорій 
знову повернувся до Царгорода, де усіх дивував святістю життя 
і відважно боронив Христову віру. Помер перед 820 роком, його 
мощі були покладені в церкві св. Івана Золотоустого.

ghhgfghhg

свЯтий Патріарх Прокл

Святий Прокл був уч-
нем св. Івана Золотоусто-
го. Його завданням було 
приймати усіх, хто бажав 
зустрітися  з  патріархом 
Іваном. Якось одного дво-
рянина  заздрісні  люди 
обмовили  перед  царем 
Аркадієм  і  він  позбавив 
його сану. Скривджений 
чоловік сподівався одер-
жати допомогу від св. Іва-
на, тому прийшов до ньо-
го вночі, щоб розповісти 
про свою біду. Прокл хотів 
повідомити патріарха про 
прихід урядовця, однак побачив, що позаду св. Івана, який тим 
часом щось писав, стоїть якийсь чоловік і говорить йому на вухо. 
Тоді сказав Прокл до того дворянина: «Не ображайся, але хтось 
інакший неждано прийшов до патріарха. Тому не можу завести 
тебе до нього. Мушу почекати, аж поки той не вийде».

Сидів той бідний чоловік довший час і знову благав Прокла, 
щоб сповістив Івану про нього. Але він не хотів переривати зу-
стріч патріарха з незнайомцем, тому просив, щоб ще потерпів. 
Так вони чекали всю ніч, аж поки не прозвучав дзвін, що кликав 
на утреню. Тоді св.  Іван вже не приймав відвідувачів, бо аж 
до світанку перебував на молитві, розмовляючи лише з Богом. 
Бідний чоловік вернувся сумним до дому. Це повторилось ще 
два рази. Тоді сам блаженний Іван згадав про того дворянина. 
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Святий Прокл сказав:  «Той вже третю ніч приходить, але че-
рез те, що ти бесідував з іншим, я не посмів зайти до тебе». «З 
ким я бесідував? Нікого в мене вночі не було», — відповів Іван. 
Тоді Прокл описав чоловіка, якого вночі бачив біля патріарха. І 
тут Прокл поглянув на ікону святого апостола Павла, яка була у 
кімнаті, та й вигукнув: «Це ж він, його я бачив!». Тоді вони обоє 
збагнули, що то сам ап. Павло являвся, і в радощах прославляли 
Бога. Патріарх помолився за терпеливого мужа, щоб Бог сам 
втрутився і вирішив цю справу для спасіння його душі.

Після вигнання та  смерті  Івана Золотоустого, поставлено 
Прокла єпископом у Кизиці. Однак тамтешні священики, єре-
тики, його не прийняли. Через те він повернувся у Царгород, 
де 434 року прийняв патріарший престол. Бувши патріархом, 
св. Прокл переконав імператора Теодосія перенести мощі Івана 
Золотоустого у Константинополь.

У той час по цілій Азії впродовж шести місяців лютував страш-
ний землетрус. Зникли цілі села, малі міста та острови та впало 
багато прекрасних будівель. Патріарх разом з царем, царицею 
та всім народом творили покаянні процесії. В одній з цих про-
цесій, якийсь хлопець мав видіння. Після того, сповістив усім 
людям, що бачив ангелів, які заступалися за народ  і співали 
Господу таку пісню:  «Святий Боже, Святий кріпкий, Святий 
безсмертний, помилуй нас». Коли люди з вірою почали молитись 
цими словами — землетрус зупинився. Тоді той хлопець віддав 
свій дух у руки Божі й був похований у церкві св. Ірини. З того 
часу ця молитва поширилась по всій Церкві.

Святий Прокл був патріархом 20 років і 5 місяців, а потім з 
миром відійшов до Господа.

ghhgfghhg

свЯті мученики Євстатій, 
тесПесій та анатолій

Ці мученики, народились у місті Нікомидії  і були рідними 
братами. Їхній батько Філотей та мати Євсевія були поганами. 
Одного разу Філотей з наймолодшим сином Анатолієм пішов 
закупляти товар у далекі краї, бо був купцем. По дорозі назад 
вони зустріли св. Лукіяна, пресвітера з Антіохії, який навернув 
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їх до Христової віри та охрестив у ріці. Повернувшись у Ніко-
мидію, Філотей розшукав єпископа Антима. Єпископ прийшов 
уночі і охрестив всіх, хто були в домі Філотея та відправив там 
Божественну Літургію, потім висвятив Філотея на священика, 
а найстаршого сина Євстатія на диякона. Поживши декілька 
років, Філотей зі своєю дружиною, відійшли до Господа. Троє 
синів далі займалися торгівлею. Якось в неділю, якийсь дворянин 
царя, на ім’я Акилин, послав свого раба купити деякі речі. Той, 
прийшовши до крамниці, знайшов її відкритою, але братів там 
не було. Раб вийшов по сходах на горище, де на стінах побачив 
хрести та святі ікони і Євстатія, який молився псалтир. Повер-
нувшись негайно до свого пана, про все йому розповів. Акилин 
доніс царю Максиміану на святих, а той послав воїнів, щоб їх 
схопили. Ті зв’язали братів та привели до мучителя. Дізнавшись, 
що вони є християнами, Максиміан наказав бити страждальців 
кілками. У муках вони славили Господа Ісуса, що сподобив їх 
терпіти за Його Ім’я. До імператора промовили: «Не відкинемо 
нашого Спаса, який за нас постраждав на хресті, бо ми 
пізнали, що Він є істинний Бог!». Тоді братів кинули у в’язни-
цю, щоб заморити їх голодом та спрагою. Однак ангел Господній 
звільнив святих із вуз та подав їм небесну манну. Зцілив їхні 
тіла, і сказав до них: «Я посланий від Ісуса, щоб бути з вами у 
всіх терпіннях та берегти вас. Добре подвизайтесь за Христа, 
я вас не залишу».

Минув якийсь час  і мучитель наказав привести святих на 
другий допит. Побачивши їх живих та здорових, здивувався. 
Мученики відважно промовили до нього: «Не сподівайся, що 
переконаєш нас лестощами, світськими насолодами, чи 
страшними катуваннями. Ми не дбаємо ні про що, бо зна-
ємо, що нагими народилися і такими відійдемо з цього 
марнотного життя». За це кат повелів кинути їх звірам. Всі 
мешканці міста йшли подивитися на це видовище. Коли святі 
брати стояли на арені, на них випустили левів, які до них при-
бігли, наче пси до свого пана. Тоді святих кинули у в’язницю, 
там їх ангел знову підкріпляв. У той час захворів син царя — 
Максентій. Через це  імператор віддав мучеників Антонієві — 
правителю міста Нікеї, щоби той завершив їхню справу. Він, 
взявши святих, почав до них говорити, щоб помилували себе та 
принесли жертву богам. Вони на це відповіли: «Просимо нашого 
Господа Ісуса Христа, щоб зберіг нас у вірі, яку нам дав, 
і хай не допустить, щоб ми відступили від Нього й впали 
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в ту погибель, у якій ви гинете». Ті слова розлютили ігемона. 
Він повелів повісити мучеників за ноги, головою вниз і шарпати 
залізними кігтями, але Божа сила їм допомагала це витримати. 
Після того їх занесли до темниці, бо мученики вже не могли самі 
ходити. Однак Господь, як і перед тим, зцілив своїх рабів рукою 
ангела. Невдовзі вони знову стали перед мучителем. Правитель 
поставив перед ними ідолів, наказуючи, щоб їм поклонилися. 
Святі висміяли нечестивця словами Псалма: «Ідоли їхні — то 
золото й срібло, діло рук людських. Мають уста, і не го-
ворять; очі мають, але не бачать. Вуха мають, але не 
чують, ніс мають, але не мають нюху. Руки мають, але 
не доторкаються, ноги мають, але не ходять, не чути 
голосу з їхнього горла. Усі, що на них покладаються, хай 
самі стануть, як вони» (Пс. 115, 4–8). Тоді братів було засу-
джено на смерть. Мучеників прив’язали до дерев і хотіли проко-
лоти мечами. Але коли вони молилися, пролунав голос, який їх 
покликав прийняти вічну нагороду, приготовлену для них, тоді 
святі віддали свої чисті душі в Божі руки. Слуги, хоча й бачили, 
що вони вже померли, все ж виконали наказ. Євстатію і Теспе-
сію прокололи горло, а Анатолієві пробили серце. На кінець їм 
відрубали голови та залишили їхні тіла на розтерзання звірам. 
Однак несподівано злетілося шість орлів, які літали над тілами, 
поки християни їх не похоронили. А наступного дня, зранку, 
ігемон з жінкою несподівано померли.

Нехай богоугодні святі мученики Євстатій, Теспесій та Ана-
толій випросять нам ласку вірності Христу аж до кінця, щоб ми 
разом з ними в царстві Небесному славили Пресвяту Тройцю на 
віки віків. Амінь.

ghhgfghhg

свЯтий мученик еварист, 
ПаПа римський1

Літописець зазначає, що Еварист походив з Вифлеєму, був 
сином Юди, однак, грецької національності. Після св. Климента 
правив Римською церквою вісім років. В цьому йому допомагали 
священики та диякони. Він розділив Рим на парафії, які потім 

1  Його пам’ять вшановуємо 26 жовтня (8 листопада).
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віддав в опіку окремим свяще-
никам. Святий Еварист устано-
вив, щоб сім дияконів уважно 
слухали  проповідь  єпископа, 
щоб, у разі необхідності, могли 
засвідчили про те, що той про-
повідував. Також наказав, щоби 
християнські шлюби благослов-
лялися  священиками.  За  віру 
він витерпів багато страждань і 
переслідувань. Єпископське слу-
жіння Евариста припало на час 
правління  імператора Траяна. 
Вже за часів Нерона християн 
називали ворогами людського 
роду. Тому що християни відрі-
калися від злого духа, усіх його 
вчинків і всієї його гордині, тоб-
то усього поганства, усіх поган-
ських гріхів і всіх поганських свят, на яких регулярно вшанову-
валися ідоли. Також, вірні мали цілком інший погляд на радість, 
ніж погани. Вони уникали поганського способу життя та його 
проявів. Тому погани вважали їх ворогами.

Євреї та погани поширювали на християн жахливі наклепи, 
розпускали плітки про ганебні забави при християнських Бо-
гослужіннях, а оскільки почули щось, про прийняття Пресвятої 
Євхаристії, проголосили християн канібалами, які живляться ди-
тячою плоттю. Християни були настільки очорнені, що достатньо 
було звинуватити когось у християнстві, і йому, як злочинцю, 
уже загрожував арешт, катування і смерть.

Пліній-молодший — намісник Траяна у Віфінії, хотів дізна-
тися правду, тому заарештував кількох дияконіс і з допомогою 
мук хотів, щоб вони зізнались, в чому полягають християнські 
релігійні зібрання. Він дізнався, що вони були невинні, тому за-
питував імператора, що має робити з християнами. Імператор 
відписав: «Офіційно їх не розшукувати, але, якщо на них буде 
донос і звинувачення, хай будуть покарані, крім тих, які при-
несуть жертву поганським богам». Цим указом християнство 
було оголошено каригідним злочином. У той час був замучений і 
папа св. Еварист. Християни його поховали у папській гробниці 
у Ватикані.
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ввеДеннЯ Пречистої Діви марії 
у храм госПоДній

Батьки Пресвятої Богородиці були довго бездітними. Вони 
багато молилися і дали Богу обіцянку, що якщо благословить їх 
дитиною, то віддадуть її на службу до Єрусалимського Храму. 
Бог вислухав їхні молитви і дарував їм більше, ніж просили — 
дарував їм доньку, яка була обрана стати матір’ю Божого Сина 
і нашого Спасителя Ісуса Христа. Отож про Марію насправді 
можна сказати, що Вона є початком нашого спасіння. Тому і 
свято Входу у храм Пресвятої Богородиці тісно пов’язане з істо-
рією нашого спасіння.

Коли Діва Марія досягла 3-річного віку, Йоаким та Анна скли-
кали у Назарет, де жили, всіх своїх родичів, і зібравши чесних 
дівиць, приготували численні свічки і прикрасили Пречисту Діву 
Марію царським вбранням, про що свідчать всі давні святі отці. 
Йоаким походив із царського роду Давида, а Анна із священи-
чого.  І влаштувавши усе, що належало до славного  і чесного 
введення, рушили в дорогу, що вела з Назарету до Єрусалима.

Коли прийшли до Єрусалиму, всі попрямували в напрямку 
до храму. Перед маленькою Марією йшли дівчата, які тримали 
в руках запалені свічки. Святі батьки з одного і другого боку, 
взявши за руки свою дочку, покірно й чесно вели її поміж себе. 
Всі родичі, сусіди та знайомі весело йшли вслід, тримаючи в 
руках свічки й оточуючи Пресвяту Діву. А чисті дівиці співали 
їй похвальні пісні із псалмів Давида.

Та при введені Пренепорочної Діви лунали не тільки земні 
співи, але й самі ангели Божі, бачачи таке велике таїнство, не-
бесними співали голосами. А її святі батьки співали таку пісню 
праотця Давида: «Слухай, дочко, і споглянь та прихили вухо своє, 
і забудь свій народ і дім батька свого. А цар буде жадати твоєї 
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краси, бо Він твій Господь, і Йому кланяйся» (Пс. 45, 11–12). Тоді 
вийшли їм назустріч священики, які служили в храмі, і зі співами 
зустріли Пресвяту Діву. Свята Анна привела її до церковного 
входу і сказала: «Іди, дочко, до Того, Котрий мені тебе дарував, 
іди, кивоте освячення, до благого Владики! Іди, двері життя, до 
милосердного Дателя, іди, ковчегу Слова, до храму Господнього!». 
А коли пречисту дівчинку побачив первосвященик Захарія, то 
почав пророкувати в Дусі Божому: «О, Дитино неоскверненна! О, 
Діво чиста! Ти благословенна між жінками, ти препрославлена 
чистотою, ти руйнівниця Адамового прокляття!».Так Пречиста 
Діва Марія була введена в храм Господній.

ghhgfghhg

свЯтий мученик меркурій1

Децій (249–51) та Валеріян (253–60), нечестиві царі римські, 
зізвавши своїх князів та бояр, радилися, як розширити та при-
множити честь поганських богів і як знищити святу християн-
ську віру.

У той час постали варвари на Римське царство, і царі готу-
вали своїх воїнів вийти на битву супроти варварів, і повеліли з 
усіх міст сходитися воїнським полкам до Риму. Тоді прийшов і 
той полк, у якому воїном був Меркурій, називався ж той полк 
Мартенсес, був з першої Вірменії під владою трибуна Сатурни-
на. Вийшов-бо на бій цар Децій, а в Римі залишився Валеріян. 
Битви та січі між римлянами та варварами тривали довгий час. 
Явився тоді Меркурію ангел Господній у образі великого чоловіка, 
зодягненого у білі одежі, який тримав у своїй руці меча, і сказав 
йому: «Не бійся, Меркурію, і не страхайся, послано-бо мене в поміч 
тобі, щоб учинити тебе переможцем. Прийми ж бо цього меча 
й кидайся на варварів, а коли їх переможеш, не забудь Свого 
Господа Бога». Він жахнувся і подумав, що той явлений, є один 
із римських князів; узяв поданого меча й кинувся стрімголов на 
супротивних та й посік їх, наче стебла. Пройшов же крізь воро-
жі полки аж до варварського царя, і вбив його мечем, а з ним 
побив велику кількість хоробрих воїнів, і так були переможені 
та прогнані варвари від римлян.

1  Його пам’ять вшановуємо 24 листопада (7 грудня).
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Тоді Децій, побачивши велику хоробрість Меркурія, закликав 
його до себе й, великими дарами пошанувавши, поставив його 
воєводою над усім воїнством. А сам Децій пішов до храму подя-
кувати за перемогу богині Артеміді. Але Меркурій відмовився йти 
з ним і сміливо відповів, кажучи: «Честь твоя нехай із тобою 
буде! Я ж бо не з поміччю ваших немічних богів, але силою 
Христа, Бога мого, переміг ворогів. Одначе забери від мене 
те, що ти мені дав, — голий-бо вийшов із черева матері 
моєї, голий і відійду». Це сказавши, зняв воїнського пояса, стяг-
нув і сановну ризу й кинув перед ногами царськими, велегласно 
кажучи: «Християнин я є, чуйте всі, що християнин я є!». 
Відтак повелів цар посадити його до темниці. Вночі знову явився 
йому ангел Господній, кажучи: «Дерзай, Меркурію, і не бійся, ві-
руй у Господа, Якого ти ісповідав, і Він ізбавить тебе від усілякої 
печалі». Тим ангельським явленням Меркурій вельми укріпився.

На наступний день сів цар Децій на судищі  і, поставивши 
Меркурія, рече йому: «Чому не поклонишся богам, щоб прийняти 
попередній свій сан? Чи ж хочеш померти в муках? Відповідай 
швидко!». Святий же Меркурій каже: «Я на те прийшов, щоб 
перемогти тебе й диявола — твого батька, усілякої зло-
би винахідника. І прийму переможного вінця від подвиго-
положника Ісуса Христа, Господа мого. Не відкладаючи, 
виконуй на мені те, що намислив, маю-бо бронь та щит, 
якими здолаю всі, що віднайдеш на мене, муки». Звелів цар, 
принести гострі мечі та ножі, кроїти тіло святого, а на землі під 
ним вогонь підкласти, щоб зверху був ножами й мечами кроєний, 
а з долу вогнем опалений і щоб страждав люто. Коли це сталося, 
від плоті його потекла потоками кров, що й вогонь від його крові 
загас, а святий усе це доблесно терпів.

По тому Децій повелів звільнити його, щоб швидко не помер, 
і в певній хоромині міцно зачинити. Взяли його слуги й понесли, 
бо не міг іти сам, ледве живим бувши, і в ящик кинули, гадаючи, 
що відтак помре. І лежав святий як мертвий, ледве дихаючи від 
лютих ран. Коли ж настала ніч, прийшов до нього ангел Господ-
ній та й каже: «Мир тобі, добрий страждальче!», — і зцілив його 
від ран. Святий-бо, відчувши в собі силу, підвівся здоровий і 
подякував Богові, Який відвідав його через Свого ангела.

На другий день знову повелів цар поставити перед собою 
Меркурія. Воїни прийшовши, знайшли його здорового, узяли й 
повели його до царя. Цар побачивши, що ходить сам і є здоро-
вий, рече: «Його ж учора мертвого від нас віднесли, а він тепер 
сам ходить, ніби ніколи не мав на собі ран».
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І мовить із ярістю до святого: «Не гадаю, що інакше ти зцілив-
ся, як тільки через волхвування». Відповідає святий: «Господь 
наш, Ісус Христос, правдивий Лікар душ і тіл — мене зці-
лив. Він усіх волхвів і чарівників, укупі із тими, що кланя-
ються ідолам, зв’язавши нерозривними вузами, віддасть 
вогню гієнському, бо не пізнали істинного Бога, Який їх 
сотворив». Рече цар:  «Знову роздробимо ранами тіло твоє й 
побачимо, чи зцілить тебе Христос, Якого ісповідуєш?». Відпо-
відає святий: «Вірую в Господа мого Ісуса Христа, що не перемо-
жеш мене своїми вигаданими муками, не боюся-бо їх анітрохи, 
укріплений словами Владики мого, який каже: “І не лякайтеся 
тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може” (Мт. 10, 28); після 
забиття знову воскресить мене у страшний день праведного 
суду». І повелів цар знову мучити його вогнем та ранами.

Цар, бачачи, що мученик аж ніяк не схиляється до його волі, 
вже не мав більше часу мучити святого, оскільки, мусив швидко 
йти до Риму, видав на нього такий вирок: «Меркурія, який богів 
наших у ніщо поклав і принизив наш чесний обов’язковий наказ; 
наша держава повеліває повести в Кападокійську країну і там 
голову йому відсікти на пересторогу багатьом». Святий мученик 
Меркурій був усічений місяця листопада у 24 день.

Святий Василій Великий молився перед  іконою Пресвятої 
Богородиці, при якій було і зображення святого великомученика 
Меркурія зі списом, як воїна. Він просив за те, щоб злочестивий 
цар Юліан-відступник, великий гонитель та губитель право-
вірних християн, не повернувся із Перської війни і не нищив 
християнську віру. І раптом побачив, що образ св. Меркурія на 
деякий час став невидимим, по тому ж з’явився із закривавле-
ним списом. В той-таки час Юліан-відступник на Перській війні 
був пробитий списом від незнаного воїна, який, пробивши його, 
став невидимий. Юліан же, окаянний, кров свою, яка текла з 
рани кидав угору до небес і на Христа огуду казав таку: «Переміг 
Ти, Галилеянине!», — і душу свою зле викинув. Про те чудо зві-
стилося тоді явно, що то сама Пречиста Богородиця молитвами 
св. Василія Великого послала на покарання богосупротивного 
відступника Юліана великомученика Меркурія. Святий Божий і 
Маріїний слуга Меркурій переносить перемогу від торжествуючої 
Церкви до Церкви воюючої, задля охорони святої християнської 
віри. Його ж святим захистом нехай будемо і ми збережені від 
ворогів богосупротивних, які його поміччю перемагаються, щоб 
разом з ним славити Бога й Богородицю навіки віків. Амінь.
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свЯта мученицЯ кикиліЯ (цециліЯ) та інші

Свята  Кикилія  (Цецилія) 
була родом з Риму і походила з 
дуже славної та багатої роди-
ни. Коли вона почула проповідь 
Євангелія, то повірила у Христа 
і загорілася великою любов’ю 
до  Нього.  Дівчина  уникала 
гучних забав, друзів та ревно 
служила  Богові  молитвою  й 
постом. Також любила читати 
Святе Письмо та роздумувати 
про життя Ісуса Христа. Вона 
часто співала побожні пісні під 
супровід музичних інструмен-
тів, на яких вміла добре грати. 
Щоб ще більше бути з’єднаною 
з Христом, Кикилія пообіцяла 
Йому зберігати довічну чистоту.

Однак, хоч дівчина і не бажала виходити заміж, та батьки 
заручили  її одному доброродному, але невіруючому юнакові, 
що називався Валеріян. Вони щодня прикрашали свою дочку 
золотими прикрасами й дорогоцінним одягом, але Кикилія під 
ним носила гостру волосяницю, а в серці ненастанно молила-
ся до Господа, щоб зберіг її чистою і вільною від шлюбу. Вона 
просила Ісуса, кажучи: «Нехай серце моє буде чисте в Твоїх 
настановах, щоб я не посоромилася» (Пс. 118, 80).

Перед днем весілля Кикилія була цілу ніч на молитві, прося-
чи помочі в Бога, і була потішена з’явленням ангела, який був 
посланий їй на охорону.
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Після весілля Кикилія сказала своєму нареченому: «Валеріяне, 
хочу тобі відкрити одну таємницю. Я повністю посвятилася Ісу-
сові Христові, і пообіцяла Йому зберігати довічну чистоту. Тому 
Бог послав свого ангела, який мене оберігає. Ти його не бачиш, 
але коли доторкнешся до мене, він тебе вб’є. Він стоїть тут 
і готовий мене захистити». Тоді Валеріян промовив:  «Покажи 
мені того ангела». Дівчина відповіла: «Безтілесного духа мо-
жуть побачити тільки очі, які у святому хрещені були 
очищені й освячені. Якщо хочеш побачити ангела, мусиш 
покинути ідолопоклонство, повірити в Христа і прийняте 
Святе Хрещення». Хлопець запитав: «Хто мене очистить, щоб 
я міг побачити ангела? Хто мене навчить християнської віри?». 
Кикилія сказала:  «Є один єпископ, на ім’я Урван1. Він очищає 
невірних святим хрещенням і вміє пояснити всі правди христи-
янської віри». Валеріян знову запитав:  «Де маю його знайти?». 
Дівчина відповіла:  «Йди на Аппієву дорогу. Там, коли знайдеш 
при шляху жебраків, скажи їм: “Кикилія прислала мене до вас, 
щоб ви привели мене до старця Урвана, бо через мене хоче йому 
звістити одну таємницю” і вони тебе приведуть до єпископа».

Пішов Валеріян і зробив все, як йому сказала Кикилія. Же-
браки привели його до блаженного єпископа Урвана, який хо-
вався від мучителів по печерах та убогих храмах. Коли хлопець 
розповів йому про все, що сталось з ним та Кикилією, старець 
наповнився радістю, клякнув, підніс руки до неба і молився: 
«Дякую Тобі, Боже, за Твою рабу Кикилію, яка постійно працює 
для Тебе! Прошу Тебе, відчини серце цього юнака, нехай він пізнає 
Тебе, істинного Бога, а диявола та його діл нехай відречеться!». 
Коли він так молився, то раптом з’явився один чесний старець, 
який тримав у своїй руці книгу і був одягнений у білий, мов сніг, 
одяг. Той став перед Валеріяном і розгорнув книгу. Хлопець був 
настрашений таким видінням і впав на землю. Старець підняв 
його й сказав: «Читай, сину, написане в цій книзі, щоб ти зміг 
бути очищений і міг побачити ангела». Подивився Валеріян на 
книгу і прочитав слова, що були написані золотом: «Один Господь, 
одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, що над усіма й 
через усіх і в усіх. Амінь!» (Еф. 4, 5–6). Коли він це прочитав, то 
промовив явлений старець: «Чи віруєш, дитино, що воно так є, 
чи ще сумніваєшся?». Валеріян сильним голосом відповів: «Вірую, 
що не має ні в небі, ні на землі іншого бога, крім єдиного істин-

1  Папа Римський Урван І (223–230).
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ного Бога Творця!». Тоді з’явлений старець став невидимим, а 
єпископ Урван, почавши від тих слів, повчав Валеріяна і, на 
кінець, охрестив його й відіслав до Кикилії.

Коли Валеріян повернувся до дому, то знайшов дівицю, як 
вона молилася. Біля неї він побачив ангела, що був у великому 
світлі і тримав в своїх руках два вінки, сплетені з червоних тро-
янд та білих лілій. Приємний запах цих квітів наповнив кімнату. 
Тоді ангел поклав один вінок на голову Кикилії, а другий — на 
голову Валеріяна, кажучи: «Ці вінки я приніс вам з небесного раю. 
Прошу вас, збережіть їх в чистому та непорочному серці. Вони 
ніколи не зів’януть і не втратять свого запаху та ніхто їх не 
зможе побачити, тільки той, що любить чистоту так само, 
як ви. Оскільки ти, Валеріяне, погодився зберегти для Бога свою 
чистоту, то послав мене Бог, щоб я виконав твоє бажання, 
яке попросиш». Валеріян сказав до ангела: «Молю Господа, за 
навернення мого брата, щоб і він, так як я, відвернувся 
від ідолопоклонства, яке веде його до вічного засудження 
в пеклі!». Ангел промовив: «Добре є твоє бажання, бо прагнеш 
спасіння свого брата. Бог виконає твоє прохання і через тебе 
спасе твого брата». Це сказавши, ангел зник, а Валеріян з Ки-
килією довго молилися до Бога.

У той момент до них зайшов Тивуртій, брат Валеріяна, і ска-
зав: «Дивно, звідки тут узявся запах троянд і лілій?». Валеріян 
відповів: «У нас з Кикилією на головах є вінці з троянд і лілій, це 
вони видають такий запах. Але ти не зможеш їх побачити, бо 
твої очі є засліпленні ідолопоклонством. Якщо відвернешся від 
богів, повіриш у Христа і приймеш святе хрещення, то побачиш 
не тільки вінці, але й ангела, який нам їх дав». Тоді св. Кикилія 
почала навчати Тивуртія правд християнської віри, показуючи 
обман і брехню ідолопоклонства. Чуючи її слова, Тивуртій пе-
ремінився і сказав: «Вірую, що нема іншого Бога, окрім христи-
янського. Від нині хочу Йому єдиному служити». Тоді дівчина 
промовила:  «Коли віруєш у Господа нашого Ісуса Христа, то 
йди з своїм братом до нашого єпископа і прийми від нього святе 
хрещення, цим-бо очистишся від гріхів й станеш Божою дити-
ною». Тивуртій, глянувши на брата, запитав його: «До кого хочеш 
мене привести?». Валеріян відповів: «Підемо до Божого чоловіка 
Урвана». Хлопець знову запитав:  «Чи про того кажеш Урвана, 
якого, як чув, засуджено двічі на смерть, і тепер, він уникає 
смерті та ховається? Коли до нього підемо, то ті, які шукають 
його вбити, і нас, знайшовши при ньому, вб’ють». Кикилія на це 
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відповіла: «Ісуса маємо любити більше, ніж своє життя! 
Маємо бути готові пожертвувати ним задля Ісуса, бо інак-
ше можемо втратити вічне життя!». Тоді Тивуртій сказав: 
«Нехай безумні люди люблять це дочасне життя, я ж ба-
жаю вічного. Веди мене, брате, швидко до єпископа. Нехай 
він мене очистить і зробить учасником вічного життя!». 
Прийшовши до Урвана, Валеріян розповів йому все про свого 
брата. Тоді старець дуже втішився і ще повчив Тивуртія правдам 
християнської віри та охрестив. Після хрещення св. Тивуртій 
отримав таку благодать, що бачив святих ангелів  і розмовляв 
з ними. Все, що він просив в Бога — одержував. Обидва брати 
служили людям даром зцілення і даром творити чуда, які дав їм 
Господь. Вони також роздавали свої маєтки убогим християнам, 
сиротам і вдовицям; викуповували в’язнів та святих мучеників; 
ховали тіла замучених християн.

Коли про це довідався міський староста Алмах, то наказав 
схопити Тивуртія та Валеріяна і привести до нього. Він повелів 
їм, щоб принесли жертву богам. Коли святі брати не хотіли його 
слухати, він дав наказ Валеріяна бити палицями. Коли били 
святого, то він взивав до людей: «Мужі, римські громадяни, 
будьте мужні! Побийте кам’яних та дерев’яних богів, бо 
всі, що їм поклоняються, будуть палені вічним вогнем!». 
Тоді один радник, на ім’я Тарквиній, сказав старості, якщо він 
швидко не вб’є двох братів, то весь їхній маєток буде розданий 
убогим, а йому не залишиться нічого. Тоді Алмах наказав відве-
сти братів на місце, що зветься Паг, біля Дієвого капища. А коли 
вони не захочуть принести жертву Дію, то нехай будуть відсічені 
їхні голови. Послав староста з катами й воїнами і свого сотника 
Максима, щоб під його наглядом здійснилася страта мучеників. 
Коли в дорозі брати розмовляли з сотником, то він на їхнє про-
хання запровадив їх до свого дому. У його домі святі навчали 
віри в Господа нашого Ісуса Христа. Всі уважно їх слухали аж 
до ночі. Тоді повірив Максим зі своїм домом та багатьма воїна-
ми. Коли вночі прийшла до них св. Кикилія зі священиками, то 
вони охрестилися та усю ніч вони провели в молитві та бесіді 
про вічне життя.

Коли настав ранок, Тивуртій та Валеріян, підбадьорені св. Ки-
килією, вирушили до призначеного місця. Коли проходили біля 
храму Дія, то жерці змушували їх принести кадило на його ві-
втар. Святі, скартавши їх, відмовилися принести ідолу кадило. 
Через те  їм відсікли голови. Після цього Максим звістив усім, 
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які були біля нього: «Бачу ангелів Божих, що як сонце сяють, і з 
великою славою переносять душі посічених мучеників на небеса». 
Коли він це сказав, багато невірних повірили у Христа.

Староста, довідавшись, що Максим прийняв християнську 
віру, повелів його бити прутами доти, доки він не віддав свою 
душу в руки Господа. Свята Кикилія поховала його тіло разом із 
тілами святих мучеників Тивуртія та Валеріяна.

Після цього староста повелів шукати маєтки Тивуртія та Ва-
леріяна. Та він їх не знайшов, бо св. Кикилія все роздала вбогим. 
Через те староста послав своїх слуг, щоб її схопити. Коли слуги 
прийшли до дому св. Кикилії, то почали її вмовляти, щоб пожа-
ліла свою молодість  і поклонилась богам. Дівчина їм сказала: 
«Не втрачаю я свого життя, але йду до кращого. Віддаю 
болото за золото, глину за дорогоцінний камінь, своє земне 
тіло за пресвітлі небесні палати — чи ж не добра така 
купівля? Цього я і вам бажаю». Також вона багато говорила 
про Ісуса Христа і вічну нагороду в небі. У цей час в її домі якраз 
було зібрано багато людей, щоб послухати про Бога. Вони всі 
після слів святої повірили в Христа і прийняли святе хрещення.

Коли так сталося, то староста Алмах поставив перед собою 
св. Кикилію і сказав до неї: «Принеси жертви богам і відречися 
від Христа, щоб я міг тебе відпустити». Свята відповіла: «Краще 
смерть, ніж вічне засудження в пеклі!». Тоді мучитель нака-
зав відвести дівчину в її дім і там у розпеченій лазні заморити. 
Так Кикилія була морена вогнем і димом три дні та три ночі, але 
Божою благодаттю залишилась живою. Коли про це дізнався 
староста, то наказав її там посікти мечем. Кат прийшов і три 
рази вдарив Кикилію мечем, але не відсік голови і так залишив 
її помирати. Так свята діва прожила ще три дні, утверджуючи 
християн у вірі. І на третій день, молячись, віддала свого духа 
в Божі руки.
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свЯтий ЄПискоП амФілохій

Святий Амфілохій походив із Кападокії. Бувши сином багатих 
батьків, здобув вищу освіту й став юристом. Йому світило пре-
красне майбутнє, але юнак, пізнавши марноту світу, покинув 
навчання і пішов у пустиню. На самоті святий прожив 40 років, 
воюючи з дияволом та душевними пристрастями. Коли помер 
єпископ міста Іконії, Амфілохію явився ангел  і наказав йому 
іти туди й пасти Христові вівці. Але він не хотів. Наступної ночі 
знову прийшов до нього ангел, повторюючи ті самі слова. Та Ам-
філохій і вдруге не послухав, думаючи, що це диявол спокушає 
його. Третьої ночі, коли небесний посланець прибув до нього, 
святий промовив: «Якщо ти ангел Божий, то помолися разом зі 
мною!», і почав прославляти Господа Вседержителя. Ангел укупі 
з ним вимовляв слова молитви. Тоді взяв Амфілохія за руку й 
привів до церкви, що там близько була. Усередині святий по-
бачив багатьох людей у білих одежах. Вони повели його до пре-
столу, де йому вручили до рук Євангеліє, а опісля помолилися, 
щоби Христова благодать посвятила Амфілохія на єпископа та 
зникли. Він, здивований, молився, віддаючи самого себе Божій 
волі. Зранку святий вирішив повернутися у свою печеру. По 
дорозі його зустріли семеро єпископів, які зібралися в Іконію, 
щоб поставити місту нового владику. Святий Дух відкрив їм, щоб 
знайшли монаха Амфілохія, бо його Він вибрав для того служіння. 
Дізнавшись, що він той, кого шукають, повели його у Церкву, 
щоб рукоположити. Тоді святий почав розказувати про своє чу-
десне освячення ангелами. Єпископи, почувши це, прославляли 
Всемогутнього Бога та не посміли вдруге святити владику. Було 
це у 374 році. Амфілохій був добрим пастирем, який обороняв 
основні правди віри, воюючи проти єресей аріан та духоборців. 
Особливо на ІІ Вселенському Соборі він сміливо виступав проти 
єретиків. За це переніс багато терпінь від зловірних, які нена-
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виділи його. Проте між правовірними був у глибокій пошані. Він 
сердечно дружив зі св. Василієм Великим, який до нього написав 
найбільше своїх листів, та з св. Григорієм Богословом.

Правив тоді благочестивий імператор Теодосій Великий (379–
395). Він прогнав аріан з Царгорода, однак вони далі зустріча-
лися по селах, розсіваючи насіння отруйного вчення. Амфілохій, 
як справжній пастир, не міг цього стерпіти, тому прийшов до 
царя, щоби той повсюди заборонив єретикам збиратися. Однак, 
Теодосій не послухав його, бо боявся виглядати як гнобитель 
люду. Згодом цар поставив свого сина Аркадія співправителем. 
Тоді святий вдруге став перед ним, віддав йому належну честь, 
але Аркадія зневажив. За таке безчестя сина, імператор наказав 
прогнати Амфілохія з палати. Тоді промовив святий до царя так: 
«Ти гніваєшся на мене, що я не віддав честі твоєму синові. 
А хіба Отець Небесний не має гніватися, коли єретики 
ображають Його Сина, відмовляючи Йому у Божестві?». 
Теодосій зрозумів повчання, поклонився єпископу і попросив 
прощення. Опісля розіслав по всій імперії указ, щоб єретики були 
під примусом прогнані звідусіль. Помер св. Амфілохій близько 
394 року, доживши до глибокої старості.

ghhgfghhg

свЯтий григорій, ЄПискоП акрагантійський

Святий Григорій народився на Сицилії, у селі Преторія, по-
близу міста Акрагант. Його батько Харитон  і мати Теодотія 
були побожними християнами. У вісім років хлопця віддали 
на навчання до славного вчителя Даміяна, де незабаром досяг 
надзвичайного поступу у науці. Маючи 12 років, Григорій був 
зарахований єпископом Патаміоном між кліриків. Тоді владика 
вручив юнака архидиякону Донату, щоб провадив його дорогою 
чеснотливого життя. Молодий Григорій майже весь час приділяв 
молитві і читанню Святого Письма та життю святих. Це у ньо-
му розпалювало вогонь Божої любові. Коли йому виповнилось 
22 роки, він з Божого об’явлення тайкома вибрався у Єрусалим. У 
Картагені він зустрів трьох римських монахів: Марка, Серапіона 
й Леонтія, яких послав Господь для того, щоб Григорія допрова-
дили до Єрусалиму. Прибувши туди, вони поклонилися святим 
місцям і відвідали патріарха Макарія. Монахи, згідно з Божим 
об’явленням, залишили Григорія при ньому та повернулися до 
Риму. Блаженний Макарій висвятив його на диякона. За деякий 
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час Григорій попросив патріарха дозволу відвідати старців, які 
перебували в монастирі на Оливній горі. Опісля, забажав піти 
у глибоку пустиню, щоб знайти досвідчених пустельників задля 
користі душі своєї. Господь покерував так, що Григорій зустрівся 
з одним монахом, котрий привів його до великого старця, у якого 
він прожив чотири роки. У нього він навчився глибокого пізнан-
ня правд Божих та закоренився в чеснотах. Преподобний отець 
збагнув, що Григорій — вибрана Божа посудина для просвітлення 
Церкви, тому відпустив його. Тоді святий повернувся до патрі-
арха, звідти вирушив до Антіохії, а опісля у Царгород. Там він 
пробував у монастирі святих Сергія та Вакха, дивуючи всіх своїм 
строгим життям. Невдовзі зібрався у місті V Вселенський Собор, 
на якому блаженний Григорій твердо виступав проти єретиків, 
затуляючи їхні уста. Слава про нього поширилась по цілому місті. 
Усі отці і навіть сам цар його хвалили. Через те святий подався 
до Риму, де ніким не знаний подвизався в монастирі св. Сави.

У той час помер єпископ міста Акрагант. Між громадянами 
панувала незгода й розділення. На вибір було троє кандидатів: 
священики Савин і Крискентій та архидиякон Євпл. Тому вибра-
ні представники міста відправились до папи, просячи, щоб по-
ставив їм владику. Вночі папі з’явилися двоє мужів, подібних до 
апостолів, та сповістили, що Боже провидіння призначило на це 
служіння монаха Григорія і розказали, де він перебуває. Зранку 
папа відправив послів, щоб привели до нього святого. Були між 
ними також єпископи, присутні на Соборі у Царгороді, і старець 
Марко, який з Григорієм мандрував у Єрусалим. Впізнавши його, 
вони дуже зраділи. Блаженний, почувши, що має прийнятий 
такий уряд, різними способами відмовлявся, бо вважав себе 
недостойним. Але після напоумлення, щоби не прогнівав Бога 
непослухом і не був за це покараний, замовк. Господь чудесним 
способом підтвердив його вибір. Коли посланці молилися разом з 
папою, щоб Бог показав свою волю, Святий Дух у вигляді голуба 
зійшов на Григорія. Так святий був висвячений на єпископа. 
Усі радісно прославили Бога та разом з владикою повернулись 
додому. По дорозі Григорій силою Христового імені оздоровив 
монаха від прокази, а другому повернув слух й мову. Мешканці, 
почувши про це, торжественно привітали нового пастиря. Коли 
св. Григорій серед людей побачив своїх батьків, впав їм до ніг та 
просив благословення. Через свого раба Господь творив чимало 
чудес. Скрізь, де проходив блаженний, люди клали недужих, 
щоб зцілив їх своїми молитвами. Так Григорій оздоровив і дочку 
вищезгаданого священика Савина, яка була розслаблена.
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Однак диявол, який ненавидить добро, постав на правдивого 
пастиря, щоб прогнати його з престолу. Використав для того 
людську заздрість. Священики Савин та Крискентій уже здавна 
бажали посісти на владичному престолі. Хоча й між собою во-
рогували, однак поєдналися, щоб Григорія прогнати геть. Тому 
разом з  іншими ворогами єпископа найшли якусь блудницю 
Євдокію, дали їй багато грошей та повели до кімнати владики, 
коли той відправляв нічні чування у церкві. Зранку, коли народ 
відпроваджував блаженного до дому, вони вивели жінку і перед 
усіма звинуватили Григорія в перелюбі. Почалась метушня, народ 
розділився. Переважила сторона тих, які повірили наклепу. Єпи-
скопа схопили і посадили у темницю. Невдовзі у місто прийшов 
папський екзарх, щоб розсудити справу. Коли Євдокія на суді 
брехливо свідчила проти Григорія, то раптом стала біснуватою, 
втративши розум. Однак, це не допомогло, бо супротивники на-
повнили руки екзарха золотом, а той вирішив послати невинного 
єпископа до папи. Папа, прочитавши неправдиве звинувачення, 
повірив та наказав кинути святого у в’язницю, навіть не розслі-
дивши справу до кінця. Так Григорій терпів два роки і чотири 
місяці. Проте Господь не залишив свого угодника, бо його рука-
ми творилось багато чудес. Папа поміняв думку аж тоді, коли 
втрутився старець Марко. За його порадою він скликав Собор, 
на який запросив також представників імператора та Констан-
тинопольського Патріарха. Прийшли й вороги святого. Їхня не-
правда викрилась, бо св. Григорій, іменем Ісуса Христа, звільнив 
блудницю від біса. Тоді їй повернувся розум, а вона розказала 
все по правді. Зненацька знялась велика буря, настала темрява 
й земля затряслася. А коли знову світло наповнило храм, то всі 
побачили, що обличчя наклепників стали чорними. Ще й до того 
Савину та Крискентію, уста повисли додолу, так що не могли ні 
говорити, ні закрити рот. Це була Божа кара, та крім неї, папа 
ще засудив церковних осіб, залучених до злочину, на вигнання. 
Решту з рядів мирян віддав на покарання світській владі. А ще 
розпорядився, щоб ніколи ніхто з їхнього потомства не зміг стати 
священиком під карою прокляття. І відпустив тоді папа св. Гри-
горія з миром на свій престол. Акрагантійські громадяни, дові-
давшись, що їхній любий владика повертається, вийшли йому 
назустріч сповнені радістю. Григорій, доживши до глибокої ста-
рості, добре пас своє стадо, аж до своєї смерті близько 610 року.

ghhgfghhg
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свЯтий ЄПискоП ремігій1

Святий Ремігій народився 436 року в Лугдуні (теперішній Ліон 
у Франції) у дворянській родині. «Зречись себе, будь терпели-
вим, ревно працюй!». Ці три правила були девізом св. Ремігія.

Свої молоді роки Ремігій провів у тихій родинній атмосфері бо-
гобоязливих батьків. Згодом вирішив відійти від світу і служити 
Богові у духовному стані. Тому пішов в пустелю, де якийсь час 
готувався до цього молитвою та покаянням. Тоді прийняв дия-
конське свячення. Хоча й він ховався від світу, його надзвичайні 
таланти та чесноти не залишилися прихованими. У 458 році він 
був обраний архиєпископом Реймса.

Протягом багатьох років Ремігій прагнув навернути поган-
ських франків до Христової віри. Однак здавалось, що його пра-
ця є марною. Коли король франків Хлодвіг у битві біля Толбіака 
пообіцяв охреститися, а потім оголосив про це своїм підданим на 
зібранні, усі захоплено вигукнули: «Королю, ми відкидаємо смерт-
них богів і будемо служити безсмертному Богу, якого проповідує 
Ремігій». Тоді архипископ з великою ревністю вдень і вночі, сам 
і з допомогою іншого духовенства, навчав франків правд Хри-
стової віри. Він викорінював поганські звичаї, будував храми, 
виховував побожне духовенство, невтомно проповідував Боже 
слово і своїм прикладом вів повірені йому душі дорогою до неба.

Святий архиєпископ не прагнув земних маєтків і не був до 
них прив’язаний. Одного разу, передбачаючи, що наступного 
року внаслідок неврожаю все подорожчає і буде голод, він зібрав 
на своєму дворі велику кількість зерна, щоб забезпечити бідня-
ків, про яких не переставав по-батьківському дбати. Однак, де-
які ненависники вважали цю дбайливість єпископа жадібністю. 
Вони обмовляли св. Ремігія і одного дня підпалили його запаси. 
Архиєпископ поспішив до палаючого збіжжя, але побачив, що 
вогонь вже не вдасться загасити. Він залишився спокійним, став 
біля вогню і простодушно мовив: «Ми втратили наш хліб, тож 
давайте хоча б зігріємось, бо сьогодні холодно!». Наприкінці свого 
життя св. Ремігій осліп. Він помер у віці 97 років.

1  Його пам’ять вшановуємо 1 (14) жовтня.
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свЯта великомученицЯ катерина

За царювання безбожного ім-
ператора Максиміана була у мі-
сті Олександрії (в Єгипті) дівчина 
на ім’я Катерина, дочка Консти, 
попереднього  імператора. Мала 
вона 17 років, була навчена всієї 
тодішньої науки. Всі, хто її знав, 
дивувалися  її мудрості  і багато 
найзаможніших  хотіли  з  нею 
одружитися.  Її родичі та мати, 
яка  була  таємною  християн-
кою, через гоніння часто радили 
їй, щоб вийшла заміж. Катери-
на бувши гордою і не бажаючи 
одружуватися, а бачачи, що рідні 
сильно їй у тому допікають, ска-
зала до них: «Коли хочете, щоб я 
вийшла заміж, то знайдіть мені 
такого нареченого, котрий би до-

рівнювався мені в обдаруваннях, якими я, як самі це кажете, 
перевищую всіх інших дівчат, а саме: в доброродстві, в багатстві 
та премудрості. Тоді візьму його за чоловіка, оскільки не бажаю 
одружитися з гіршим від себе». Як рідні не старалися, не могли 
знайти такого юнака, бачачи, що царські сини та інші з великих 
князів хоч і можуть бути зі знатного роду і багатшими за неї, але 
в премудрості їй не дорівняється ніхто.

Мати взяла Катерину і пішла з нею до свого духовного отця 
за порадою у тій справі. Він же, бажаючи її вловити до пізнан-
ня Христа, сказав до дівчини: «Знаю одного предивного Юнака, 
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який тебе незрівнянно перевищує у всіх даруваннях, про які 
ти сказала». Почувши це, Катерина думала, що говорить про 
якогось земного князя. Стривожилась серцем, змінилась лицем 
і запитала:  «Чи правда все те, про що кажеш?». «Свята прав-
да», — відповів старець. Дівчина знову спитала: «Чий же він син, 
той, якого ти так вихваляєш?». Він відповів: «Не має батька на 
землі, але народився надприродньо від однієї найблагороднішої 
Діви, яка сподобилася народити такого Сина через свою велику 
чистоту і святість. Вона з душею і тілом була взята вище небес 
і поклоняються їй святі ангели, як Цариці всього живого». Каже 
йому Катерина: «Чи можна побачити того Юнака, про якого таке 
дивне розповідаєш?». Старець каже: «Коли вчиниш так, як я ска-
жу тобі, то зможеш побачити Його пресвітле лице». Катерина 
відповіла: «Все готова зробити, тільки щоб побачити хваленого 
тобою». Тоді старець дав  їй  ікону Пресвятої Богородиці, яка 
тримала в обіймах Божественне Дитя і сказав: «Це є зображення 
Діви та Матері того Дитяти, про якого тобі розповідав. Візьми 
ікону в свій дім і молись на самоті цілу ніч до тієї, що зветься 
Марія, щоб показала тобі свого Сина. Коли з вірою Її ублагаєш, 
то вислухає тебе». Дівчина зробила, як їй було сказано, але під 
час молитви заснула та побачила у видінні Пресвяту Діву зі 
святим Дитям на руках. Як не намагалась Катерина побачити 
обличчя Дитини — не могла, бо воно відвертало до Матері своє 
лице. Вона почула, як Марія сказала до свого Сина: «Моя Дитино, 
глянь на дівчину Катерину. Хіба не є вона гарна і премудра, ще 
й багатша і доброродніша від усіх дівчат?». Дитя Ісус відповіло: 
«Вона є бридка і немудра, бідна і простородна, і доти не погляну 
на неї, доки пробуває в такій скверні». Мати каже: «Молю Тебе, 
моя люба Дитино, навчи її, що має чинити, щоб побачити Твоє 
пресвітле лице». Ісус відповів: «Не побачить Мого обличчя доти, 
доки не піде до старця, який дав їй ікону, і що скаже їй, те нехай 
вчинить — тоді й побачить Мене і благодать від Мене знайде». 
Після побаченого Катерина пробудилась, а коли настав ранок, 
пішла до старця. Зі сльозами все йому розказала і питала, що 
має робити. Тоді він докладно навчив її всіх правд християнської 
віри. Катерина, бувши мудрою, все швидко збагнула, з усього 
серця повірила та прийняла від нього святе хрещення. Звелів 
їй старець знову з великою вірою молитися до Богородиці, щоб 
з’явилася до неї, як раніше.

Катерина пішла до свого дому і всю ніч молилася зі сльозами, 
доки знову не заснула. Тоді побачила Небесну Царицю із Дитям, 
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яке з великою любов’ю дивилося на неї. Ісус дав їй одного най-
кращого перстня і заручив її собі за наречену, сказавши їй, щоб 
вже не мала іншого земного жениха. Коли скінчилось видіння, 
дівчина прокинулась і побачила на своїй руці чудового перстня. 
Відтоді настільки наповнилося її серце любов’ю до Ісуса, що про 
земні речі  і не хотіла думати, але тільки про свого Небесного 
Нареченого. Життя Катерини докорінно змінилося. Вона бага-
то молилася, навчалась Божого слова і прикладала всіх зусиль, 
щоб жити з Ним. А все мистецтво і всю премудрість, якої була 
навчена, зневажила, як марнотне і безкорисне.

У той час прийшов до Олександрії беззаконний імператор 
Максиміан і у визначений день наказав справити велике свято 
для своїх богів, наказуючи всім людям, щоб спільно з ним їх ша-
нували і приносили жертви. Коли ж настав той день, усе місто 
наповнилося галасом тварин, яких заколювали, і смородом від 
диму жертв. Повсюди було велике стовпотворіння і замішання. 
Безумний імператор віддав тоді у жертву своїм божкам 130 юна-
ків. Катерина, наповнена Божою любов’ю, бачачи такий обман 
і погибель людських душ, пішла до храму, в якому приносили 
жертви. Домоглася того, щоб стати перед імператором і при всіх 
йому докорила в огидному ідолопоклонстві. Максиміан, побачив-
ши, як вона вільно говорить, і чуючи її мудрі слова, побоявся бути 
осоромленим, коли б продовжував з нею говорити. Тому наказав 
відвести Катерину в темницю, а сам скликав 50 наймудріших 
філософів, щоб ті говорили з нею і осоромили її, захистивши 
честь богів.

Через 11 днів, які Катерина провела у в’язниці без їжі і води, 
привели її на велику арену, де зібралось багато людей, які хотіли 
бачити й чути те змагання. Але ще у темниці навідався до Кате-
рини архангел Михаїл і сказав: «Не бійся, дівчино Господня, Го-
сподь дає тобі премудрість до твоєї премудрості, щоб перемогла 
у словесному змаганні 50 мудреців, і не тільки вони, але й багато 
хто повірить через тебе, і всі приймуть мученицькі вінки». Коли 
свята була приведена перед царя на те видовище, головний філо-
соф гордо сказав до Катерини: «Як смієш ти зневажати наших 
богів? І коли великі поети називають їх високими богами, як ти 
піднімаєш свого язика на них?». Вона покірно відповіла: «Почуй 
і ти філософе те, що я недавно сказала царю у храмі, і 
пізнай свій обман, яким вас біси обманули. Ви служите, 
як богам, ідолам тлінним та не чуттєвим. Якщо не віриш 
мені, то повір премудрому своєму Діодору, який каже, що 
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боги ваші були людьми і закінчили життя окаянно, але 
заради деяких славних діянь, які вчинили, поставили їм 
люди стовпи та ідоли. Останні ж роди, не знаючи думок 
своїх прародичів, почали поклонятися їм, як богам. Ними 
бо херонейський Плутарх бридиться і їх зневажає. Тим 
учителям вашим віруй. Одначе скажи мені: хто із великих 
твоїх поетів богами їх називав?». Мудрець відповів: «Перший 
був наймудріший Гомер, який, молячись до Зевса, каже: “Зевсе 
славний, превеликий боже та інші безсмертні боги”. Також і прес-
лавний Орфей, дякуючи Аполлонові, богом його називав. Тож не 
зваблюйся і не поклоняйся Розп’ятому, як Богові. Його бо ніхто із 
давніх мудреців Богом не називав». Відповіла св. Катерина: «Той 
же Гомер ваш в іншому місці говорить про найбільшого 
твого бога Зевса, що він є лукавий та неправдивий зваб-
ник, і що хотіли його зв’язати інші боги: Юнона, Нептун 
та Міневра, коли б не втік і не сховався. Подібно й іншого 
багато на зневагу ваших богів книги ваші являють. А що 
ти кажеш про Розп’ятого, що жоден з давніх учителів не 
визнавав Його за Бога — помиляєшся. Тож покажу тобі 
у ваших книгах свідчення. Почуй, що про Нього ваша Си-
вілла говорить: “Згодом один прийде на цю землю, буде 
без гріха та звільнить людей від тління як Бог, до Нього 
заздрість буде від невірних людей, і на висоті повішений 
буде, ніби смерті достойний”. Почуй і свого Аполлона, як 
нехотячи визнавав істинного Бога Ісуса Христа, кажучи: 
“Один Небесний мене примушує сказати, який є Світлом 
Трисвітлим, Богом є, котрий постраждав, але не саме Бо-
жество постраждало, бо на двоє є: і смертний плоттю і 
чужий для тління — той є Богом, муж, який усе терпить 
від смертних: хрест, зневагу, поховання”».

Це і багато іншого говорила премудра Катерина, так що зди-
вовані й остовпілі філософи замовкли, а на кінець сказали: «Не 
можемо стати проти істини».

Тоді цар розлютився і наказав всіх 50 мудреців спалити на 
вогні. Вони ж наостанок просили св. Катерини, щоб помолилася 
за них, щоби істинний Бог Ісус Христос простив їм все, у чому в 
невіданні згрішили. Свята ж підбадьорила їх словами: «Щасливі 
ви, що відвернулися від темряви до світла. Вогонь цей, який 
приймаєте за правду, буде вам за хрещення і драбиною, якою 
вийдете на небо». Після тих слів, вони пішли з радістю на муки 
та передали свої душі в руки Божі.
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Імператор бачачи, що Катерина непохитно тримається свого 
Христа, після обіцянок і погроз наказав воловими жилами її бичу-
вати. Після двох годин тієї муки святу знову вкинули в темницю, 
де їй не давали ні їжі, ні пиття. Але Ісус не залишив Катерину. 
Через одного голуба посилав їй їжу кожного дня. Також і Сам 
відвідав її з усіма небесними хорами та укріпив її, кажучи: «Не 
бійся, Моя наречено, бо Я є з тобою, а своїм терпінням до Мене 
багатьох навернеш». Августа, дружина імператора, маючи уві 
сні видіння, упросила великого князя і царевого друга Порфирія, 
коли не було царя у місті, щоб поміг їй таємно прийти до св. Ка-
терини. Уночі взяв воєвода 200 воїнів і прийшов із царицею до 
темниці. Дав сторожам гроші і зайшли до святої. Після розмови 
з Катериною Августа і Порфирій навернулися до Христа. Навер-
нулися і воїни, які були з Порфирієм.

Наступного дня цар наказав поставити мученицю перед со-
бою. Після лестощів і погроз, на які св. Катерина зовсім не зва-
жала, Максиміан повелів її мучити на колесі, під котрим були 
гострі мечі та списи. Коли починали мучити, зійшов із неба ангел 
Господній, звільнив святу від пут цілою і не ушкоджено, а коле-
со розтрощив. Народ, що стояв неподалік, побачивши це чудо, 
закликав: «Великий Бог християнський!». А засліплений цар не 
розкаявся та не віддав славу Богові.

Коли цариця почула про те чудо, вийшла зі свого палацу і 
докорила імператору в його безумстві. Розлючений цар, забувши 
природну любов до своєї дружини, наказав її мучити, а вкін-
ці відсікти голову. Воєвода Порфирій уночі взяв її тіло і чесно 
поховав. А наступного дня став перед царем з двома сотнями 
своїх воїнів. Вони визнали, що є християнами, вірять в єдиного 
істинного Бога і як воїни Христові, готові за Нього померти. Цар 
наказав усім відсікти голови. Після їхньої смерті імператор на-
казав стратити і св. Катерину. Коли привели її на місце страти, 
вона помолилась і була усічена. Сталося це 305 року.
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свЯтий мученик климент, ПаПа римський

Святий  Климент, 
наступник  ап.  Петра 
на папському престо-
лі1, народився у Римі, 
в  славній  патриціан-
ській сім’ї, спорідненій 
з  родом римських  ім-
ператорів. Його батько 
звався  Фауст,  а  мати 
Матфідія.  Обоє  були 
ревними поганами  та 
поклонялися  ідолам. У 
них народилися два си-
ни-близнюки, Фаустин 
і  Фаустиніан,  а  потім 
третій син, якому дали ім’я Климент. Сім’я жила спокійно у до-
статках, однак, надійшла на них тяжка проба, як на Йова. Рідний 
брат Фауста запалав нечистою пристрастю до його дружини й 
намагався звести її до гріха. Чеснотлива Матфідія не хотіла по-
рушити вірність чоловікові і знеславити їхній дім чужоложством. 
Бачила, що єдиним для неї рішенням, була втеча від спокуси. 
Чоловікові сказала, що уві сні  її було попереджено, що якщо 
разом зі старшими синами не втече з Риму, то вони помруть 

1  Деякі джерела другим папою називають Ліна, а третім Клета. Однак 
насправді вони були поставлені ап. Петром єпископами для Риму, щоб 
він не був зв’язаний служінням лише місцевій церкві, а міг прова-
дити місію повсюдно. Так це залишилось і після його смерті. Святий 
Климент виступав в авторитеті Петрового наступника, а Лін з Клетом 
керували римськими християнами.
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несподіваною  і болісною смертю. Фауста засмутило трагічне 
провіщення, про яке неустанно думав. Тому посадив дружину 
з синами на корабель, що плив у Атени, а сам лишився у Римі з 
Климентом. Розлука для подружжя була дуже важкою.

Під час плавання на морі піднявся шторм і корабель роз-
бився. Матфідію хвилі викинули на берег одного острова. Коли 
вона прийшла до тями, почала гірко плакати над потонулими 
синами. Мешканці того краю надали  їй необхідну допомогу. 
Деякі добросердні жінки прийшли до неї, щоб своїм співчуттям 
полегшити її печаль. Одна вдова запропонувала Матфідії, що 
вона може жити з нею у її домі. Працюючи своїми руками вони 
заробляли собі на хліб.

Фаустин та Фаустиніан, Божим чудом, теж залишились живи-
ми. Морські розбійники забрали їх і відвезли у Кесарію Стратоні-
йську. Там їх продали одній жінці на ім’я Юста. Вона виховувала 
хлопців як своїх дітей і віддала їх на навчання поганських наук. 
Згодом, коли вони почули про Христа, увірували всім серцем, 
прийняли святе Хрещення й пішли за ап. Петром. Фауст нама-
гався різними способами знайти своїх рідних. Він обійшов усю 
римську імперію, але — безуспішно.

Малий Климент з дитинства ріс без батьків. Він був завжди 
сумний і нічого не могло його потішити. У молодості Климент 
навчався філософії, однак не отримав відповіді на основне пи-
тання, яке мучило його душу: «Що буде зі мною, коли помру? Чи 
є якесь життя після цього, короткочасного, чи ні?». Завдяки 
своєму рабові, християнинові Секундові, Климент дізнався про 
Спасителя, який з любові до нас пожертвував Собою, щоб дати 
нам вічне життя. Тоді на деякий час, з місією у Рим прийшов 
ап. Петро зі св. Марком. А коли вони хотіли повернутись у Ан-
тіохію, то Климент разом з Секундом вирішили плисти з ними. 
Так Климент став учнем ап. Петра і був ним охрещений.

У Кесарії до них долучились Фаустин і Фаустиніан, брати Кли-
мента, але не впізнали один одного. Подорожуючи вони зупи-
нялись на різних місцях, щоб підбадьорити вірних і навертати 
поган. Прибули й на малий острів званий Арадос. Там, ще перед 
від’їздом ап. Петро проходився та зустрів якусь жінку, що про-
сила милостині, і почав з нею говорити про її життя. В розмові 
зрозумів, що це мати Климента та привів її до нього, і так вони 
після 20 років знову зустрілися! Фаустин і Фаустиніан, які з ко-
рабля спостерігали за цією зворушливою зустріччю, запитали, 
хто ця чужинка. Климент сказав їм, що це його мати, і розповів 
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про всі події, які стались у його сім’ї. Тоді вони зрозуміли, що є 
рідними братами, а ця незнайома жінка є їхньою матір’ю. Всі ки-
нулись один одному в обійми і довго плакали. Вони взяли матір з 
собою на корабель і незабаром досягли мети подорожі — Антіохії.

Фауст, не знайшовши ні Матфідію, ні синів, повернувся додо-
му, щоб побачитись хоча б з наймолодшим сином. Однак вдома 
дізнався, що він став християнином і відправився у чужі краї. 
Тоді Фауст знову подався у дорогу, цього разу шукати Климента. 
У Антіохії зустрів ап. Петра і, знаючи, що той християнин, відра-
зу ж запитав про свого сина. Тоді апостол привів Фауста до його 
любих рідних і так вчинив йому велику радість. Так вся сім’я 
нарешті щасливо зібралася разом, а головне — вони знайшли 
найбільший скарб, яким є вічне спасіння в Ісусі Христі. Фауст і 
Матфідія після хрещення повернулися з двома старшими сина-
ми у Рим. Вони ревно служили Богові, а своє багатство щедро 
роздавали бідним.

Святий Климент  залишився біля ап. Петра  і разом з ним 
проповідував Слово Боже по цілій Римській  Імперії. Він був 
присутній на соборі в Єрусалимі (49 року), на якому апостоли 
вирішували питання обрізання поган (див. Діян. 15). У Ефесі 
56 року він зустрів ап. Павла і за Божим об’явленням, став його 
співпрацівником. Брав участь при написані послань до Галатів, 
Коринтян та Римлян. У Филипах він чотири роки головував у 
місцевій церковній громаді, а опісля разом з ап. Павлом пропо-
відував Христа в Іспанії. Коли верховних апостолів арештували, 
то Климент кілька разів їх відвідував. Тоді ап. Петро висвятив 
св. Климента на єпископа й проголосив його своїм наступни-
ком. Однак, трапилось, що і самого Климента спіймали. Неза-
довго відбувся суд, який засудив усіх ув’язнених на смерть. Але  
проконсул, дізнавшись про походження Климента, в останню 
мить викреслив його ім’я зі списку. Климент був дуже засму-
чений, що не зможе померти за Ісуса разом зі своїми дорогими 
духовними отцями.

У 68 році облудний Нерон скоїв самогубство і Рим відпочив 
після правління цього звіра. Однак почалася боротьба за престіл. 
Після кровавої міжусобної війни, особливо між воїнськими пол-
ками, імператором став знаменитий полководець Флавій Веспасі-
ан. Це був ключовий момент, тому що з родом Флавіїв, Климента 
поєднували родині зв’язки. Завдяки тому Клименту відкрились 
двері в  імператорські палати. Він зустрівся з Веспасіаном та 
вимагав, щоб той скасував жорстокі закони проти християн, які 
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видав Нерон. Крім того просив, щоб імператор надав йому спе-
ціальний декрет, який би підтверджував свободу для християн. 
Веспасіан задовольнив усі прохання Климента. Тоді розпочався 
новий етап у житті святого. Він обходив з царським декретом 
римських урядовців та пояснював їм суть християнської віри. 
Також вимагав від них дотримуватись законів, які забороняють 
переслідувати християн. У своїх подорожах він підбадьорював і 
укріпляв вірних та їхніх пастирів. Завдяки його місії увірувало в 
Ісуса Христа чимало визначних осіб, сенаторів, губернаторів. Ті, 
що не увірували, принаймні дізнались правду про християнство, 
яке вже тоді було грубо очорнене. На те, як багато він трудився, 
задля спасіння душ, вказують його численні місійні подорожі. У 
період між 70–98 рр. Климент здійснив три великі місії на схід, 
пройшовши Палестину, Фінікію, Малу Азію, Македонію, Грецію 
та Північну Африку. Він проповідував Христа у Британії, потім 
у Галлії, а на кінець в Іспанії. Кілька раз зустрічався з ап. Іваном, 
який з ним говорив і пояснював Клименту про одкровення, яке 
отримав на острові Патмос.

Коли у Коринтській громаді настав заколот і розділення, вірні 
звернулись за допомогою до св. Климента, хоч і ап. Іван був ще 
живий. Це свідчить про те, що вже в ранній Церкви християни 
поважали авторитет намісника ап. Петра, як голови Церкви. 
Послання, які до них Климент написав, є надзвичайно сильни-
ми, а у перших століттях вважались частиною Нового Завіту. У 
першому посланні св. Климент на прикладах зі Старого завіту 
вказував їм, до чого привела ворожнеча та заздрість. Закликав 
їх до покаяння, братньої любові, дотримування Божих заповідей. 
Через це послання на Коринтян зійшов дух покаяння та настала 
хвиля духовного пробудження. У зв’язку з тим він написав до 
них друге послання, яке вже було, більш загальне.

У 98 році нам царський престіл возсів Траян. За його прав-
ління настало друге переслідування християн. Климента було 
засуджено на заслання до Херсонесу1, де у місцевій каменоломні 
працювало 2 000 християнських в’язнів. Для них Господь, молит-
вами свого угодника, чудесно виточив джерело прісної води. І тут 
святий проводив велику місію, навіть виходив за межі імперії, 
проповідуючи Євангеліє у Скитському Неаполі2. Під час цієї мі-
сії кожного дня наверталось близько 500 душ. За один рік було 

1  Сучасне місто Севастополь.
2  Сучасне місто Сімферополь.
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побудовано 75 церков. Коли про це дізнався імператор Траян, то 
засудив Климента на смерть. З Херсонесу мученика перевезли 
кораблем до однієї затоки1. Коли туди приплили, повісили йому 
на шию залізний якір та кинули в море. Багато вірних стояли 
на березі і зі зворушенням спостерігали за мученицькою смер-
тю свого дорогого пастиря. Коли після виконання вироку воїни 
відплили, віруючі ще довго стояли на березі і молилися. Раптом 
побачили, що море почало відступати аж до місця, де лежало тіло. 
Учні поклали святого до скелястої печери, яка була під водою, 
бо Господь об’явив їм, що море буде кожного року віддалятися 
на сім днів, щоб вірні могли прийти і вшанувати святого та про-
сити його заступництва. Згідно з історичними документами, це 
чудо відбувалося аж до 6 століття та було загально відомим по 
всьому християнському світі. Чуло припинилось відбуватися аж 
тоді, коли мощі святого були перенесені на недалекий острівець.

У 861 році в Херсонес прибули святі Кирило й Методій і шу-
кали святі мощі. Після ретельних пошуків  і молитов знайшли 
їх на цьому острівці. Частину лишили на місці, а решту взяли з 
собою у Царгород, а пізніше на Велику Моравію, де провадили 
місію між слов’янами. У 988 році в Херсонесі прийняв святе хре-
щення Володимир Великий. Як найбільший скарб князь привіз з 
собою у Київ череп священномученика Климента. До сьогодні він 
знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Так блаженний Климент 
став небесним покровителем святої Русі. Чудесне навернення 
Володимира саме на території Кримського півострова не було 
випадковістю. Його наверненню передувало терпіння багатьох 
мучеників, що тут постраждали за віру в Господа Ісуса Христа. 
Передусім, це був плід великої жертви ап. Андрія, який майже 
1 000 років тому безуспішно намагався здобути ці землі для 
Христа, а також плід мученицького подвигу св. Климента.

1  Сучасна назва Козача бухта.
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ПреПоДоБний аліПій-стовПник

Христовий раб народився в Пафлагонській країні в місті Ан-
дріянополі. Його батько помер незадовго після народження Алі-
пія. Мати залишилася вдовою, проводячи своє життя в молитвах 
та постах, не бажаючи йти заміж за іншого, але жила для Христа 
у чистоті. Довіряла себе і сина в руки Того, Котрий є батьком сиріт 
та вдів. Коли хлопець підріс мати його привела, як Анна Самуїла, 
до церкви й віддала на службу Богові, доручивши його єпископу 
того міста, блаженному Теодору. Єпископ побачив у хлопцеві 
Божу благодать, полюбив його вельми і навчив Святого Писання.

Свої дитячі та юнацькі роки Аліпій провів під опікою блажен-
ного. За цей час перебування з Теодором Бог сам формував в 
молодому серці хлопця любов до Ісуса Христа, любов до молитви 
та до правди. Часто Бог допускав на нього такі випробування, 
якими вчив його вправлятися в самокритиці та правдивості. 
Навіть коли в цих пробах Аліпій падав, то дякував Богові, що 
може бачити свої гріхи та недосконалості, і не вважати себе за 
когось великого чи святого. Потім він зі своїм гріхом щиро при-
ступав до сповіді і визнавав його перед єпископом. Теодор був 
радий зі свого вихованця, що той вміє признати перед собою 
та Богом свої гріхи, бо знав, що якщо людина є самокритична, 
тоді дійсно зможе наслідувати Христа і цілковито Йому служити.

Диявол, бачачи, що не може спокусити Аліпія гріхом марнос-
лавства та вивищення, почав його спокушати, щоб сумував через 
свою недосконалість. Тоді Аліпій відкрив і ці свої спокуси перед 
Теодором, а той відповів: «Сину, не сумуй через свої гріхи, але в 
покорі, витривало віддавай їх Ісусові, а Він сам з часом дасть тобі 
силу їх перемагати. Бог допускає упадки на кожну людину для 
того, щоб ми могли побачити зло, яке в собі носимо, і навчилися 
бути повністю залежними лише від Спасителя. Коли б ми не 
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бачити правдиво свою грішність, то тоді диявол вкинув би нас 
до пекла через нашу гординю».

Таку й подібну боротьбу Аліпій мав ще декілька років. Бог так 
очищав свого раба, щоб він міг не тільки сам зростати у Христі, 
але й інших провадити дорогою спасіння.

Коли Теодор побачив, що його молодий учень закоренився 
в Христі і є щирий перед Богом, висвятив його на диякона та 
поставив церковним економом.

Невдовзі Аліпій захотів відділитися від світу та жити в пусти-
ні, щоб живучи далеко від світського гамору, старанніше працю-
вати для Бога і людям випрошувати благодать. Він розказав про 
це своїй матері, яка на той час, подібно до пророчиці Анни — 
вдень та вночі не відходила від храму, служачи Богові постом та 
молитвою. Аліпій їй сказав: «Хочу, піти у східну країну, бо чув, 
що там у пустелі живе багато святих отців, які посвятилися 
Богові. Поселюся із ними, наслідуючи їхнє Боговгодне життя. А 
ти молися за мене, щоб я міг виконати Божу волю». Вона під-
нісши свої руки, молилася за нього, відтак, благословила його 
та з миром відпустила. Ніхто, окрім матері, про те не знав. Аж 
згодом Аліпій усвідомив, що поступив неправильно, бо повинен 
був розказати про свій намір духовному отцю Теодору, щоб той 
вказав якою є насправді Божа Воля.

Коли єпископ довідався про відхід Аліпія, засмутився. Також 
всі клірики і вірні сумували, втративши такого чеснотливого та 
ревного диякона. Відтак єпископ послав людей на пошуки Аліпія. 
Знайшли його в Євхаїті і наказали йому повернутися. Хоч він і 
не хотів, але з послуху повернувся і сумував, що не зміг виконати 
свій намір і жити життям героїчних чеснот. Але Бог потішив його 
одним божественним з’явленням: він побачив одного предивного 
мужа, який сказав йому: «Не сумуй, Аліпію, що тебе повернено 
із дороги, якою ти бажав йти. Знай, що для тебе є приготоване 
святе місце, де зможеш служити Богу». Після того видіння Аліпій 
перестав сумувати та, далі виконуючи монаший подвиг, старан-
но служив Богу. Через деякий час святий прийшов до єпископа, 
та просив, щоб дозволив йому на самоті служити Богу. Єпископ 
дозволив йому самітно оселитись недалеко від міста.

Перед містом було одне запустіле місце, де було багато давніх 
поганських гробів. Жили там легіони нечистих духів — це місце 
було для всіх страшним через тих демонів. Блаженний Аліпій, 
бачачи, що всі люди уникають того місця, тому поселився там 
в одній печері, де був поганський гріб. На верхівці тієї гробниці 
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був кам’яний стовп і на ньому стояв ідол. Святий розбив того 
ідола, а на його місці поставив святий хрест і почав там жити, 
не боячись нападів бісівських. Заснувши, побачив у видінні 
якихось двох чесних мужів, одягнених у ієрейські ризи, і вони 
йому сказали: «Аліпію, ти поставлений тут Богом, щоб освяти-
ти це місце та щоб на ньому примножити Божу благодать. Не 
вагайся, а роби те, що маєш робити». Прокинувся преподобний 
зі сну та здивувався з того видіння, бо не знав, що то були за 
мужі і що має на тому місці робити.

Одного разу єпископ Теодор потребував іти до царя, і св. Алі-
пій, як церковний клірик, мусів йти разом із ним. Він хоч і не 
хотів, але виконуючи волю свого наставника, пішов з ним аж до 
Халкедона. Єпископ хотів сісти на корабель, щоб морем допли-
сти до Царгорода. Поки Теодор шукав корабель, Аліпій зайшов 
у якусь церкву, що там була поблизу, і почав молитися. Раптом 
він чітко усвідомив, що Бог хоче, аби він попросив в єпископа 
дозволу повернутися до своєї печери. Сказав про це Теодору і 
він йому дозволив.

Він вернувся до своєї пустелі, і за якийсь час збудував там 
церкву на честь святої мучениці Євфимії. Перед освяченням 
церкви, бісівські легіони, бачачи, що старанням св. Аліпія на 
тому місці, де було їхнє житло, тепер є поселення святих, і там, 
де вони з’являлися та лякали людей, там зростає Божа благодать, 
накинулися на келію святого та на новозбудовану церкву з вели-
ким криком та галасом, бажаючи скинути церкву з фундаменту, 
а святого звідти прогнати. Але Христовий воїн став на молитву 
і нею, як непереможною зброєю — переміг бісівську силу, яка 
втекла із соромом.

Коли церкву було освячено, люди почали приходити з міста на 
молитву до тієї церкви. Там вони прославляли Бога та слухати 
проповіді св. Аліпія. Згодом преподобний озброївся ще сильні-
ше на невидимих ворогів, зійшов на стовп, подібно як перший 
стовпник св. Симеон. Стоячи на сторожі, він здалеку бачачи 
бісівські ополчення, які надходили. Аліпій з Божою допомогою 
міцно та мужньо з ними боровся. Вони, хоча й завжди були 
переможені, однак знову і знову на нього нападали. Однієї ночі 
злобні духи почали кидати камінням у святого й сильно його 
поранили. Святий терпів удари, але навмисно скинув додолу 
стріху, яку мав над головою, щоб каміння на нього падало ще 
більше. Це все хотів витерпіти задля свого Господа Ісуса Хри-
ста. Побачивши це, демони зрозуміли, що святий заради Бога 
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готовий все перетерпіти, і з ревом втекли з того місця. З того 
часу преподобний стояв на стовпі без покрівлі, під голим небом, 
терплячи холод, спеку й усяку непогоду. І так терпеливо стояв 
на стовпі 53 роки. До нього збиралося багато людей послухати 
корисних слів і зцілитися від душевних та тілесних недуг.

Багато людей захотіли наслідувати святого, через це святий 
звелів збудувати при своєму стовпі два монастирі — чоловічий 
та жіночий. В обох монастирях він навчав правил монашого 
життя та своїм прикладом підбадьорював їх до духовної бороть-
би з гріхом в собі та за спасіння безсмертних душ. Найбільше 
наказував монахиням, щоб береглись від чоловіків та ніколи не 
появлялися перед ними. Проживала у жіночому монастирі і мати 
блаженного Аліпія та його рідна сестра. Святий часто повчав 
монахів  і монахинь, які жили при ньому, кажучи:  «Найваж-
ливіше, щоб ви були щирі та правдиві перед Богом. Коли 
будете правдиві, то не маєте чого боятися, бо диявол до 
вас не підступить».

Багато чудес святий вчинив Христовою благодаттю: зцілював 
хворих, проганяв бісів. За 14 років до смерті його ноги покрилися 
такими ранами, що він уже не міг стояти, а лиш лежав на одному 
боці. Терпеливо переносив сильні болі та дякував за все Богові. 
Святий помер на 119 році життя, у 632 році. Господь прославив 
його мощі, через які подавалося оздоровлення багатьом хворим.

ghhgfghhg

свЯтий калікст, ПаПа і мученик1

Калікст був сином римського моряка і в юності став рабом 
імператорського намісника Карпофора. Він служив йому чесно, 
тому отримав від пана багато грошей. Тоді Калікст почав обмі-
нювати гроші на Рибному ринку в Римі, та йому не пощастило 
у торгівлі. Коли він збанкрутував, втік  із страху перед своїм 
господарем на корабель. Однак Карпофор його переслідував. 
Калікст стрибнув у море, щоб врятуватися, але моряки спіймали 
його і віддали його господарю. Бідолашного втікача відвели до 
Риму і в якості покарання відправили працювати у млин, де він 
виконував дуже важку роботу. Крім того, він мусів носити на 

1 Його пам’ять вшановуємо 14 (27) жовтня.
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шиї залізне кільце і на руках кайдани. Він страждав від голоду, 
а жорстокі наглядачі часто били його аж до крові. Згодом його 
відпустили з млина, але невдовзі за якийсь дрібний переступ 
Римський префект засудив його до праці в копальнях. Кілька 
років по тому папа Віктор попросив  імператрицю Марціану 
звільнити засуджених християн з копалень Сардинії. Марціана 
попросила список християн і виконала це прохання. Тоді був 
звільнений і Калікст. Папа Віктор, пізнавши добрі риси Калікста, 
відправив його до приморського міста Ансія, де матеріально його 
підтримував пожертвуваннями християн. Папа Зеферин довірив 
Каліксту провід нижчого духовенства і дав йому на відповідаль-
ність великий цвинтар при Аппієвій дорозі.

У 218 році він став папою Калікстом. Ще в молодості він про-
йшов гірку школу життя, тому при вирішуванні справ щодо 
дотримування церковної дисципліни був поміркований. Тоді 
деякі єпископи виключали з Церкви всіх грішників, які вчинили 
важкі злочини, особливо ідолопоклонство, єресі, вбивство та пе-
релюб. Вони хоча й допускали їх до покаяння, але без надії, що 
колись отримають розгрішення і будуть прийняті до спільноти 
віруючих. Калікст боровся проти цих немилосердних ревните-
лів, заявляючи, що після належного покаяння всі гріхи можуть 
бути прощені, бо жоден гріх не є настільки великим, що його не 
можна пробачити владою, яку Христос передав своїй Церкві.

Калікст, хоч був м’який і поблажливий, у питаннях віри діяв 
рішуче і суворо. Він дбав про збереження чистоти католицької 
віри та точності її передання. Через цю рішучість він вступив у 
суперечку з відомим Іполитом, учнем св. Іринея. Іполит боровся 
з єресями савеліанів, але при тому сам допустився деяких по-
милок у християнському вченні. Папа Каліст виключив Савелія 
та Іполита з церкви. Однак Іполит був висвячений на єпископа 
і в Римі відбувся болісний церковний розкол. Але з часом усі 
християнські громади приєдналися до Калікста і визнали його 
правосильним папою. Згодом Іполит помер мученицькою смертю 
за захист віри і його вшановують як святого.

Калікст помер як мученик 14 жовтня 222 року під час прав-
ління Олександра Севера, який був прихильним до християнства 
і не переслідував Церкву. Але папу Калікста убили фанатичні 
погани під час повстання. Його викинули з вікна і каменували. 
Потім його тіло кинули у колодязь. Пізніше християни перенесли 
його на цвинтар при Аппієвій дорозі. Він був похований біля того 
місця, де його убили.
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свЯтий мученик Яків-ПерсіЯнин

Святий Яків походив із Перської країни, з міста, що зветься 
Єлапе. Він був народжений від християнських батьків і доброчес-
но вихований. Взяв собі за дружину християнку і жив у великому 
багатстві та честі, бувши улюбленцем перського царя Ісдігерда. 
В час переслідування християн, Яків приховував свою віру. Він 
звабився численними царськими добродіяннями та почестями 
і відпав від Ісуса Христа. Разом з царем приніс жертви ідолам 
та поклонився їм.

Коли про це довідались його жінка і мати, то написали йому 
послання, в якому було написане таке: «О безумний! Чому зали-
шив ти Бога, Небесного Царя, і заради людської честі, догоджа-
ючи тимчасовому цареві, погубив своє вічне життя!? Почавши 
служити тілу, ти відкинув духовне. Поміняв істину на брех-
ню і Христову віру залишивши, прийняв диявольський обман. 
Смертному царю підкоряючись, зневажив ти Суддю живих та 
мертвих! Заради людської любові ти став недостойний любові 
Божої і відпав від обітниці життя вічного! Через тебе ми тепер 
плачемо і ридаємо, бо бувши сином світла, став сином темряви 
та пекла. Знай отже, що коли не відвернешся від тієї дияволь-
ської омани і не повернешся до Бога, то не матимеш із нами 
частки! Коли ти ідолопоклонник — не бажаємо тебе й бачи-
ти. Тож коли гнів Божий досягне царя та його друзів, досягне й 
тебе, — тоді гірко заплачеш, бо будеш мучений у пекельному 
вогні. Тому зі сльозами тебе молимо: навернися до Ісуса Христа 
і вчини все, щоб уникнути Божої кари, яка йде на вас».

Коли Яків прочитав отриманого листа, вражений, подумки 
сказав: «Коли моя мати і дружина через те, що я відвернувся від 
Христа, не бажають мене бачити і відрікаються мене, що ж зі 
мною станеться у майбутньому віці, коли Бог прийде судити 
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живих та мертвих і воздасть кожному за його ділами?». Знову 
ретельно прочитав лист і сильно заплакав та каявся за свій гріх. 
Коли він так плакав, каявся і молився, побачили його деякі  і 
донесли цареві, що Яків є християнин.

Тоді прикликав Якова син покійного царя Ісдігерда, який 
царював по своєму батькові, і спитав його, чи справді то так є. 
Яків відповів, що є християнином. Тоді цар сказав: «Безумний та 
невдячний, чи не прийняв ти дарів і честі від мене і від мого бать-
ка?». Яків же відповів: «Де є тепер твій батько? Тліє у гробі 
його мертве тіло, а душа, за те, що переслідував христи-
ян, поклонявся ідолам та помер нерозкаявшись — вкинута 
в пекло». Почувши це, цар сильно розгнівався та й каже йому: 
«За ці твої слова і за те, що відступив від наших богів, заслужив 
ти собі смерть. Та не страчу тебе зразу, але довго мучитиму 
численними муками й віддам тебе гіркій смерті». Святий відпо-
вів: «Що хочеш зробити, царю, роби швидко. Знай же, що 
не злякають мене ні твої слова, ні твої погрози, бо я не 
боюся смерті, знаючи, що смерть тимчасова не є смертю, 
але сном. З цього сну усі люди встануть з гробів при дру-
гому, страшному приході мого Христа». Мовить цар: «Нехай 
не баламутять тебе християни, називаючи смерть сном, та 
хай не вчать її не боятися, її бо і царі бояться». Яків відповів: 
«Праведним смерть за спокій буде, а вам, невірним та 
грішним, початком вічної муки». Тоді цар видав на святого 
такий присуд: «На острах іншим персам, від яких Яків відлучив-
ся вірою, нехай за покарання буде кожен його член відрізаний».

Коли повели святого на місце муки, ішло за ним багато зна-
йомих із вельмож, воїнів та безліч людей з міста, щоб побачити 
його страждання та смерть. Коли прийшли на призначене міс-
це, Яків випросив у мучителя час на молитву, звів очі до неба і 
сказав: «Господи, Боже мій! Почуй мене, Свого раба і подай 
мені силу й мужність у цей час, щоб перетерпів оці болі. І 
воздам кров’ю своєю за гріх мій, що відрікся Тебе, Творця 
мого і Владику. Тепер же Ісусе Христе, визнаю Твоє святе 
ім’я, і кладу душу свою за Тебе. Ти ж, Господи, пошли мені 
поміч у терпінні, щоб вороги Твої посоромилися, бачивши, 
що Ти мене утішив і допоміг мені».

Тоді приступили мучителі, розтягнули йому руки і ноги та й 
кажуть: «Отямся, що тобі ліпше: чи покоритися волі царській та 
лишитися живому і здоровому, чи в лютих муках гірко помер-
ти?». Також і друзі деякі плакали за ним, кажучи: «Чому марно 
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губиш свою душу, пожалій себе, учини волю цареву й поклонися 
його богам, нехай живий будеш, а своєму Богові потай служи, 
коли бажаєш». Святий сказав: «Це було би лицемірство і зрада 
Бога, бо “серцем віруємо на оправдання, а устами визнаємо 
на спасіння” (Рм. 10, 10). Не плачте за мною, але плачте 
за собою і за дітьми вашими, я ж бо у спокій іду, ви ж — 
у вічних муках загинете». Тоді один із царських слуг суворо 
сказав: «Чого стоїте, дивлячись на нього, починайте чинити те, 
що вам було наказано».

Тоді один з катів взяв праву руку святого  і відрізав йому 
великого пальця. Святий поглянув на небо і сказав: «Господи 
Боже, прийми початок моїх мук і цього великого пальця, 
як надолуження за мої гріхи». Коли святий це сказав, мучитель 
відрізав його другий палець. Яків терплячи сказав: «Прийми й 
другий мій палець, що і його руки Твої створили, як жер-
тву за спасіння душ». Урізали й третього пальця. Він же каже: 
«Господи, звільни мене від трьох спокус, які у світі: від 
похоті тіла, похоті очей і від пихи життя. Благословляю 
Отця, і Сина, і Святого Духа». І відрізали четвертого пальця. 
Яків сказав: «Господи Ісусе, прийми хвалу від чотирьох іс-
тот». І відрізали п’ятого пальця. Він же сказав: «Здійснилися 
веселощі мої, як на весіллі у п’яти мудрих дів».

Після тих мук кати говорять йому: «Пожалій себе, Якове, і не 
губи себе, але виконай волю царську, щоб не страждати в муках 
й не померти». Святий відповів: «За Ісуса, мого Господа, не по-
жалію і всіх моїх членів. Скину також і всю тлінну плоть 
мою, щоб одягнутися у нетлінне». Коли це сказав, приступили 
мучителі і відрізали першого пальця лівої руки. Святий же сказав: 
«Дякую Тобі, Ісусе, що сподобив мене, щоб я свій шостий 
палець приніс Тобі в жертву, бо Ти у шостий день та годину 
простягнув на хресті за мене свої пречисті руки». І урізали 
йому сьомого пальця. Він же сказав: «Сім раз на день я Тебе хва-
лю за Твої присуди справедливі» (Пс. 119, 164). І відрізали йому 
восьмого пальця. Яків сказав: «Прославляю Тебе, Господи, що 
на восьмий день прийняв законне обрізання, задля нашого 
спасіння». І відрізали дев’ятого пальця. Святий сказав: «Ісусе, 
приношу Тобі подяку, що в дев’яту годину, на хресті, Ти від-
дав Свого духа у руки Отця». І урізали десятого пальця. Він про-
славив Господа і сказав: «Дякую Тобі, Боже, що допоміг мені 
перетерпіти відрізання десяти пальців з обох моїх рук, 
за десять заповідей Твоїх, на двох скрижалях написаних».
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Серед тих, що там стояли, були деякі царські вельможі, які 
були друзями святого. Плачучи за ним, почали йому говорити: 
«Друже наш улюблений! Послухай нас, друзів своїх, щоб не по-
мерти і не позбутися солодкого цього світу. Скажи хоча б одне 
слово, вибираючи волю царську, і тоді від муки будеш звільнений. 
Ти ж є багатий і зможеш в насолодах цього світу жити і весе-
литися з дружиною. Пожалій свою матір, яка може лишить-
ся без своєї улюбленої дитини». Глянув на них святий і сказав: 
«Розкіш цього світу я вважаю за ніщо. “Ніхто двом панам 
не може служити” (Мт. 6, 24) і “Ніхто, що поклав руку на 
плуг і озирається назад, нездатний до Царства Божого” 
(Лк. 9, 62). Господь мій сказав: “Хто любить батька, або 
матір, більше ніж мене, той не достойний Мене… І хто 
не бере свого хреста і не йде слідом за Мною, той Мене не 
достойний” (Мт. 10, 37–38)».

Тоді розгнівалися мучителі і на правій нозі його відрізали вели-
кого пальця. Яків сказав: «Слава тобі, Христе, що не тільки 
руки, але й ноги дав собі пробити». Й урізали другого пальця 
тієї ж ноги, а святий сказав: «Сподоби мене, Господи, через 
урізання другого пальця уникнути другої вічної смерті». І 
відрізали третього пальця та перед ним кинули. Святий подивив-
ся на нього, усміхнувся і сказав: «Іди і ти третій пальцю до 
своїх сподвижників. Як воскрес Христос третього дня, так 
і ти воскреснеш разом з іншими членами у день загального 
воскресіння для вічного життя». І урізали четвертого пальця. 
Блаженний сказав: «Чому так сумна, душе моя, і чому гні-
тиш мене? Уповай на Ісуса, Який силою чотириконечного 
хреста дає мені силу в терпінні і спасає мене». І відрізали 
п’ятого пальця. Яків сказав: «Прославляю Тебе, Господи Ісу-
се, що Ти на хресті п’ять ран перетерпів, задля спасіння 
людського роду».

Приступили мучителі до другої, лівої ноги  і урізали малого 
пальця. Святий Яків сказав: «Мужайся, шостий малий паль-
цю, бо укріплює мене Великий, у своїй милості Бог, який 
створив тебе у шостий день та поставив тебе, малого ра-
зом з великими, Він і прославить тебе у день воскресіння». 
І урізали сьомого пальця. Мученик сказав: «Славлю тебе, Госпо-
ди, Сотворителю всього, Який у сьомий день від діл своїх 
спочив». Відрізали йому восьмого пальця, а Яків сказав: «Дякую 
тобі, Ісусе, що укріпляєш мене і полегшуєш страждання 
мої. Ти сам, Господи, поставиш мене зціленого на восьмий 
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всеблаженний день, який є днем життя вічного». І урізали 
дев’ятого пальця. Яків сказав: «Укріпи мене, Боже, в терпінні, 
і постав мене перед Собою разом із дев’ятьма ангельськи-
ми чинами, які Ти створив». І урізали десятого пальця. Святий 
сказав:  «Тобі, Ісусе, досконалий Боже і досконала Люди-
но, приношу подвійну десятину своїх пальців у жертву».

Стояла ж там велика кількість людей і дивилися на те ви-
довище та дивувалися такому терпінню святого. Тоді мучителі 
приступили і по черзі відсікли йому дві стопи, потім дві руки по 
лікоть, потім відсікли дві руки аж по плечі, а на кінець відсікли 
дві ноги по коліно. Серед тих великих болів, святий постійно 
молився і взивав ім’я Ісуса, просячи Його про допомогу.

Не одну годину трудилися мучителі, відсікаючи його члени. 
Коли ж закінчили Христовий воїн закликав до Бога: «Дякую 
Тобі, Господи, за ці терпіння, які Ти допоміг мені перене-
сти. Через любов до Тебе відрізали всі мої члени. Почуй 
мене, ледве живого: в руки Твої віддаю духа мого!». Коли він 
так молився, один з катів взяв ножа і відрізав святому голову.

Святий  великомученик  Яків  персіянин  був  замучений 
421 року Божого.

pqpqpqpqpqpqpqpq

Святі мученики 
Віктор і Стефанида

(див. ст. 263)
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свЯтий мученик стеФан новий 
та інші сПівмученики

Святий Стефан народив-
ся  у  Царгороді  715  року. 
Його батьки жили в острасі 
Божому. Мали вони дві доч-
ки, однак бажали мати ще 
сина, тому гаряче молились 
про те. Одного дня мати свя-
того, Анна, слізно молилася 
перед іконою Богородиці та 
пообіцяла, що якщо Господь 
дарує  їм  сина,  то  відда-
дуть хлоп’я на службу Бого-
ві. Мати Божа вислухала  її 
молитву,  і коли настав час, 
Анна породила хлопця. Він 
був охрещений патріархом 
Константинограда св. Гер-
маном,  який  ще  раніше 
пророкував, що  дитя  буде 
назване ім’ям первомучени-
ка. Під опікою Божої Матері 
малий Стефан ріс у любові 

до Бога, день і ніч читаючи Боже слово та листи св. Івана Золо-
тоустого. Так він наповнював свій молодий ум небесними реча-
ми. Маючи 16 років, Стефан відійшов на гору св. Авксентія, де 
жив під проводом старця Івана.

У той час імператором Візантії став Лев Ісавр, основополож-
ник іконоборчої єресі. Бувши під впливом єврейських волхвів, 
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він проголосив, що поклоніння чесним іконам — це  ідолослу-
жіння. Правовірних, які не піддалися його єресі, переслідував. 
Святішого патріарха Германа було засуджено на заслання. Цар 
поставив на патріарший престіл свого однодумця Атанасія. Тим 
часом помер батько Стефана. Святий з благословення настоятеля 
пішов поховати його. Після похорону продав маєтки, які зали-
шилися, а гроші роздав бідним. Узявши матір з одною сестрою, 
повів їх у жіночий монастир під згаданою горою, на якій сам 
перебував. Незабаром відійшов до Господа й старець Іван, а Сте-
фан лишився у печері сам. Мав він тоді трохи більше 30 років. 
Через його чеснотливе життя почали збиратися навколо нього 
учні. Так створилась мала спільнота монахів, яка налічувала 
дванадцять душ. Жили вони за словом Спасителя:  «Шукайте 
найперше Царства Божого і Його справедливості, а все інше вам 
додасться» (Мт. 6, 33). Коли до преподобного почали горнутись 
натовпи людей, то він побудував собі келію на другій стороні 
гори, бо бажав скритого життя у з’єднанні з Богом. Його келія 
була без даху.

Після Лева Ісавра сів на престолі його син Костянтин Копро-
нім. Він ще з більшою лютістю почав нищити святі  ікони та 
убивати правовірних. Особливо ненавидів монахів, бо саме вони 
найбільше викривали його неправдиву віру і всюди закликали до 
поклоніння Христовому образу. Здавалось, що ніби повернулись 
часи давніх мучителів. Мощі святих спалювались, божественні 
Тайни зневажались, освячений посуд з іконами кидали у море. 
У славній Влахернській церкві безбожники здерли зі стін пре-
красні ікони та замість них намалювали квіти, тварини і птиці. 
У 750 році там відбувся собор із 338 східних єпископів-іконо-
борців. На ньому не було жодних патріархів, крім Константино-
польського єретика на ім’я Костянтин. На престіл його призначив 
лише сам імператор, без згоди інших патріархів та єпископів. 
На тому вовчому соборі було оголошено такі фальшиві догми: 
щоб всі називали святі  ікони ідолами, а тим, які  їм поклоня-
ються, нехай буде анатема. Першим, кого виключили з Цер-
кви, був уже померлий блаженний Герман, колишній патріарх 
Царгорода. Так беззаконники, самі будучи прокляті, прокляли 
святого. Та прокляття єретиків не дійсне, як каже Святий Дух: 
«Нехай вони собі проклинають, Ти ж благослови» (Пс. 109, 28). 
Наступна фальшива догма постановляла, щоб кожен визнавав, 
що ні святі у небі, і навіть Діва Марія не можуть допомогти нам 
своїм заступництвом, та взагалі, щоб ніхто не називав святими 



324

апостолів, мучеників, преподобних чи праведних. Наостанок 
ці фальшиві пастирі зачислили той собор до перших шести, 
називаючи його Сьомим Вселенським собором. Там було багато 
єпископів, які бачили правду, але зі страху мовчали. Так сповни-
лось Писання: «Численні пастирі спустошили мій виноградник, 
ногами потоптали мою частку, мою любу частку обернули на 
пустиню» (Єр. 12, 10).

Почув нечестивий цар про преподобного Стефана, що він — 
башта правовірності, яка всіх навчає благочестя. Тому послав до 
нього свого першого радника Каліста, щоб переконав його під-
писати фальшиві догми їхнього собору, а тим би Стефан відпав 
від Христа. Однак святий заявив, що не підпише і, що готовий 
за віру Церкви покласти навіть життя. Тоді Копронім розпалився 
гнівом та наказав кинути Стефана до в’язниці. Воїни напали на 
його келію, ногами вибили двері та виволокли блаженного геть, 
а з ним і всіх його учнів. Пробули вони у в’язниці сім днів, не 
приймаючи ніякої  їжі від єретиків. Однак, через несподіване 
нашестя скитів,  імператор наказав звільнити монахів. Але не 
довго праведний мав спокій. Підлий Каліст знайшов серед його 
учнів Юду — на ймення Сергій, що за гроші зрадив свого ду-
ховного отця. Він ще з одним зрадником написав книгу, повну 
гидких наклепів, ніби Стефан зневажає ім’я царя та намовляє 
народ до повстання проти нього. Але найгіршим було те, що його 
звинуватили у нечистому грісі з одною монахинею. Фальшивим 
свідком стала її колишня рабиня.

Закінчивши війну зі скитами, беззаконний Копронім знову 
усю свою ненависть обернув проти святого. На основі неправди-
вих оскаржень воїни знову напали по-розбійницьки на монахів 
і спалили монастир. Преподобного Стефана закрили до Филипо-
вого монастиря у місті Хризополі. Цар до нього відправив кілька 
єпископів, щоб перемогли його у спорі. Вони ж закидували Сте-
фану: «Як ти посмів вважати нас єретиками і себе поставити 
вище від царя, патріарха та всіх християн? Чи думаєш, що ми 
всі заблудили, а ти один правий?». Преподобний промовив у про-
рочому дусі: «Послухайте, що Писання говорить про Іллю, 
як він відповів цареві Ахаву: “Не я тривожу Ізраїля, а ти 
та дім твого батька, бо ви покинули заповіді Господні!” 
(1 Цар. 18, 18). Не я, а ви є перелюбники, що нове вчення 
впроваджуєте до Церкви і розділяєте її! Вас стосуються 
слова Псалма: “Земні царі зібралися разом із псевдопас-
тирями та наймитами на Христа і на чесну ікону Його!” 
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(див. Пс. 2, 2)». Коли він це сказав, Нікомидійський єпископ Кос-
тянтин, вставши зі свого престолу, кинувся на праведного, який 
сидів на землі і вдарив його ногою в лице. Святому Стефану дали 
дві можливості: або підпише документи собору, або помре. Він 
відповів: «Для мене життя — Христос, а смерть за Його 
чесну ікону — прибуток» (див. Флп. 1, 21). Тоді почав викри-
вати їхню брехню з такою силою Духа, що посланці повернулись 
до царя засоромлені.

Підлі єпископи хотіли приховати перед правителем свою свою 
поразку, але Каліст відкрито визнав: «Нас переможено! Великий 
той чоловік і нічого не боїться».  І засуджено було Стефана на 
вигнання на острів Проконнис.

На острові, біля Стефана, зібрались ті браття, які після нападу 
на монастир розсіялись. Господь через свого раба здійснював 
великі чудеса, так що чимало потребуючих приходило до нього. 
Він же всіх утверджував у правовірності, зціляв недужих, про-
ганяв бісів, утішав скорботних. Імператор не міг того стерпіти 
й наказав привести Стефана у Царгород. Побачивши його, по-
чав жорстоко його принижувати, але святий залишився тихим 
та лагідним. Проте, коли почали говорити за правди віри, то 
борець Христа відважно захищав істину. Пояснив, що христи-
яни, поклоняючись образові, не шанують річ чи матерію, але 
Первообраз — Божого Сина, який прийняв на себе наше тіло. 
Використав також наявний приклад. Взявши у руки малу мо-
нету з подобою царя, запитав:  «Чий це образ?». «Нікого іншого 
ніж імператора», — відповів Копронім. Тоді преподобний запи-
тав: «І коли б хтось кинув на землю цього образа і почав би його 
топтати ногами, то що було б з таким?». «Зазнав би великого 
покарання, оскільки збезчестив правителя!», — відповіли ті, що 
стояли навколо. «О безумні й сліпі! — викрикнув блаженний 
Стефан. — Якому страшному засуду підлягаєте ви, котрі 
Втіленого Бога, Його Матір та всіх святих зневажаєте?!». 
Так мовивши, кинув монету на землю, плюнув на неї  і почав 
топтати її ногами. Слуги хотіли убити його, однак цар заборонив 
їм, кинувши святого до в’язниці.

У в’язниці Степан знайшов 342 монахи, які там сиділи. Од-
ним обрізали носи або вуха,  іншим викололи очі. Тим, які на 
захист  ікон написали книги, усікли руки, решті — обмазали 
лиця смолою й запалили. Бачивши їх, Стефан розплакався, що 
не був удостоєний перенести такі страждання за Господа Ісуса. 
Тюрма стала справжнім монастирем. Святі отці спільно моли-
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лись, прославляли Бога і свідчили один одному. Розмовляючи, 
згадували подвиги  інших мучеників, котрих знали. Так себе 
підбадьорювали до вірності Христу. Пробув святий у темниці 
11 місяців. Господь відкрив йому, що за сорок днів помре. Коли 
настав 39 день, цар справляв старий поганський празник в 
честь божка Діоніса. На гостині хтось звістив йому, що Стефан 
і у в’язниці безнастанно захищає чесні ікони. Тоді беззаконник 
послав двох слуг, щоб побили святого на смерть. Але ті замість 
виконання наказу попросили у Стефана благословення. Другого 
дня мучитель, дізнавшись, що його обманули, почав біснуватися. 
Коли прислужники питались, що сталось, нечестивець заревів: 
«Стефан є цар, мене ніхто не слухає!». Тоді слуги побігли до 
в’язниці, забрали блаженного та волочили вулицями міста. Коли 
були біля церкви великомученика Теодора, св. Стефан ще підніс 
голову, щоб воздати славу Богу. Один із єретиків, бачивши це, 
деревом розбив йому голову. Відразу після того на вбивцю напав 
демон, який мучив нещасного, поки не вбив його. А хоч усі чули 
й бачили у яких страшних болях той кат помирав, все одно не 
переставали знущатися вже над мертвим тілом Стефана. Вулиці 
міста обагрились його кров’ю, окремі члени його валялися по 
дорозі. Копронім ще наказав, щоб кожен кинув каменя у му-
ченика, інакше буде ворогом імператора. Для того навіть дітей 
відпустили зі шкіл. Однак невдовзі Божа кара впала на весь 
Царгород, бо зненацька, у третій годині дня, настала темрява, як 
уночі. І впав такий великий град, що багатьох побив до смерті.

Закінчив  преподобний Стефан  своє життя  28  листопада 
767 року. Йому було 53 роки.
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свЯтий мученик Парамон та інші

За правління нечестивого імператора Деція (249–251), на сході 
його намісник Аквілин люто переслідував християн. Одного дня 
він вибрався до Валсатії, де були всім відомі лазні. Поруч них 
стояла божниця, посвячена Посейдону. Аквілин привів з собою 
370 ув’язнених християн, щоб примусити їх принести жертви 
ідолу. Трапилося  іти тією дорогою також рабу Божому Пара-
мону. Коли той побачив перед храмом таку кількість вірних, 
готових померти за Христа Спасителя, голосно, щоб усі його 
чули, кликнув: «О, як багато праведників убиває поганий 
князь, бо не хочуть поклонятися його мертвим ідолам!». 
Аквілин, почувши ці слова, наказав слугам, щоб вбили Парамона.  
Кати спочатку святому пробили гострою тростиною язик, а опіс-
ля усі члени. Вкінці прокололи мученика списами. Того ж дня 
мечами посікли також і решту вищезгаданих християн. Сталося 
це 250 року.

ghhgfghhg

свЯтий мученик Філумен

Цей святий жив в Ликаонії1 та був купцем. Він возив зерно 
до міста Анкіри і там продавав. Тому що були часи жорстокого 
переслідування християн, вірні щодня рахувалися з реальністю 
мученицької смерті. Також св. Філумен був завжди готовий від-
дати своє життя за Христа. Одного разу він знову поїхав про-
давати жито і навіть не здогадувався, що це буде його остання 
поїздка. Все йшло як завжди, аж поки святого хтось не оскар-
1  Південно-східна частина Туреччини.
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жив, що є християнином. Коли Філумена привели до мучителя 
Фелікса, то він відважно визнав свою віру в Ісуса Христа. За те 
його було передано на муки. Спочатку він був дертий залізними 
гаками, а потім кинутий у вогонь. Та Божа благодать зберегла 
його здоровим. Нарешті йому у голову, руки і ноги позабивали 
цвяхи й гнали майданом, аж поки він не впав. Так св. Філумен 
віддав свою душу Богові. Сталося це близько 270 року під час 
правління імператора Авреліана.

ghhgfghhg

ПреПоДоБний акакій синайський

Про цього  святого ми  знаємо  завдяки  блаженному  Івану 
Ліствичнику, який його згадує у своїй книжці. Він пише: «Вели-
кий Іван Саваїт розповідав мені правдиву і захоплюючу історію. 
Був один прикрий старий монах, що жив в одній обителі в Азії. 
Не знаю яким способом він знайшов собі учня, молодого монаха 
Акакія, простого й невинного. Хоч він і був молодший віком від 
старця, проте перевершив його чеснотами. Старець завдавав 
йому багато прикрощів. Він не тільки ганьбив і сварив, але на-
віть бив Акакія. Однак святий свідомо приймав це без нарікань, 
як чистилище на землі. Силу для несення цього хреста черпав 
у внутрішній молитві.

В тому краї монахи мусіли далеко ходити за водою. Якось 
старець послав Акакія, щоб приніс води. Коли він ніс посуди-
ну з водою і зайшов до келії, нехотячи спотикнувся об крісло. 
Посудина розбилася та вода по всюди розлилася. Старий мо-
нах вибухнув від злості й почав картати учня. Той попросив 
пробачення, однак старець почав без милосердя бити святого, 
так що йому ледве вдалося втекти від нього. Побігши у глибоку 
пустелю, він впав на коліна і з плачем почав взивати до Бога: 
“Господи Ісусе, помилуй мене. Я вже не маю сили терпіти ці по-
стійні муки. Бачу, що Ти хочеш від мене, щоб я зносив це з любові 
до Тебе, але боюся, що вже не витримаю. Хочу дійсно любити 
свого настоятеля, але у своєму серці відчуваю гіркість і мушу 
признати, що й образу. Ти бачиш, що часто він несправедливо 
зі мною поводиться. Мене це болить. Він взагалі не зважає на 
мої потреби. Я не є його рабом, щоб він так зі мною поводився”. 
Раптом йому пригадалися слово пророка Ісаї: “Його мордова-
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но, та Він упокорявся і не розтуляв своїх уст; немов ягня, що 
на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не 
відкривав Він уст” (Іс. 53, 7). “Господи, — вигукнув Акакій, — 
прости, що я жалів себе, що знову думав тільки за себе, 
а про Тебе забув! Ти стільки перетерпів за мене, а що я 
зробив для Тебе? Допоможи мені Тебе наслідувати. Дякую, 
що через цей випадок Ти показав мені, який я є насправді. 
Від тепер ще більше буду боротися зі своєю гордістю і са-
молюбством. Прийми ці терпіння як жертву за спасіння 
душ”. Так поступово преподобний навчився нести свій хрест з 
радістю, бо це його розпалювало любов’ю до Бога».

Іван Саваїт, бачачи його постійні страждання, при зустрічі з 
ним запитував: «Як справи, брате Акакію? Як тобі сьогодні ве-
деться?». Святий завжди з радістю відповідав: «Мені так добре, 
немов був би перед Господом Богом». Іноді Іван бачив його пора-
нене обличчя, під очима синяки, і цілого побитого. Але скромний 
монах не бажав бути хваленим. Преподобний Іван лише підба-
дьорював його, кажучи:  «Добре, брате, терпи і пам’ятай на 
майбутню нагороду, яка на тебе чекає в небі. Знай, що не має 
нічого необхіднішого, нічого настільки корисного, так солодкого і 
так славного, як терпіти за Ісуса Христа». Прожив блаженний 
з тим старцем 9 років. Тоді наблизилася смерть Акакія — він, 
захворівши, віддав свого духа у Божі руки.

Коли пройшло п’ять днів, пішов той старець до одного пустель-
ного отця і каже йому: «Учень мій Акакій помер». Той, почувши 
це, відповів: «Не вірю тобі! Він не помер». «Отче, якщо мені не 
віриш, то сам іди подивитись на його гріб», — мовив старець. 
Тоді вони разом стали і пішли до гробу святого. Стоячи над ним, 
той преподобний отець промовив: «Брате, Акакію, наказую тобі 
ім’ям Ісуса Христа, скажи нам, чи ти помер?». Блаженний від-
повів: «Ні, отче, я живу, бо не може померти навіки той, 
хто зберігає Божі Заповіді. Аж тепер я побачив скільки 
душ отримало і ще отримає благодать через мої терпіння, 
які я зносив у вірі». Почувши це, прикрий монах впав лицем 
на землю і почав плакати. Після того він закрився у келії, яка 
була неподалік від Акакієвого гробу. Решту свого життя старець 
прожив у глибокому покаянні та ревності служачи Богові. Так, 
досягнувши святості, помер.

ghhgfghhg



330

свЯтий мученик Петро, 
архиЄПискоП олексанДрійський1

Отець наш Петро, архиєпископ, на святительський престол 
виведений був у ті часи, коли від Діоклетіана та Максиміана, 
нечестивих царів римських, було люте гоніння на християн. Не 
тільки у в’язницях, але й на вулицях і полях проливалася не-
винна кров Христових мучеників. В такі страшні часи, напов-
нені важкими бідами, управляв Божою Церквою в Олександрії 
цей св. Петро. Був непереможний у вірі, у терпеливості й тру-
дах, завжди даючи малодушним приклад мужності. Боязливих 
утверджував і підтримував, щоб не відпали, і багатьох привів до 
мученичого вінця. Також і сам був вигнаний за Христа. Ходив 
по Тирі, Фінікії та Палестині та своїми листами утверджував 
духовних овець і укріпляючи їх силою Духа Святого, боявся-бо, 
щоб хтось не застрашився мук і не відпав од Христа. Тому вдень 
і вночі зводив руки свої до Бога в молитві за них. Повернувшись 
ж знову в Олександрію, служив у темницях ув’язненим за віру. 
Їх же було всього 660, поміж них багато пресвітерів та кліриків. 
Згодом усі вони були повбивані різними способами. А Петро 
веселився духом, бачачи  їхнє героїчне терпіння, в якому всі 
вистояли аж до кінця.

Петро добре пас Христове стадо, однак в Олександрії постав 
хижий вовк в овечій шкірі — єретик Арій. Він почав сіяти бур’ян 
проклятого бісівського вчення посеред пшениці, заперечуючи 
Божество Господа нашого Ісуса Христа і тією огудою шкодив 
Божій Церкві.

Згодом,  імператор Максиміан наказав ув’язнити Петра, а 
трибунові наказав відсікти архиєпископу голову. Але люди його 
відважно обороняли і обступили в’язницю, будучи готовими рад-
ше померти, ніж допустити убивство свого пастиря. Коли таке 
чинилося, довідався Арій, що архиєпископ, котрий відлучив 
його від святої соборної апостольської Церкви, сидить у вузах в 
темниці і мають його убити за Христа. Тому прийшов відступник 
з улесливим та лицемірним покаянням. Умолив деяких пресвіте-
рів, а найбільше Ахіллу та Олександра, щоб за нього попросили 
св. Петра. Петро, плачучи й зітхаючи, відповів їм: «Не знаєте, 
улюблені, про кого мене просите. Арія відкидаю, оскільки він і від 
самого Бога є відкинутий, і від святої Церкви не моїм, а Божим 

1  Його пам’ять вшановуємо 25 листопада (8 грудня).
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судом є відлучений, бо згрішив не проти людини, а проти Бога. 
Зневажив таїнство Пресвятої Тройці, яку херувими й серафими, 
зріти не сміючи, безперестанними голосами оспівують: “Свят, 
свят, свят Господь Саваот!”. Сили ж небесні говорять: “Повне 
небо і земля слави Твоєї!”. Єретик же безсоромний огудою своєю 
наважився чинити розділення поміж Отцем, Сином і Святим 
Духом, то як же маю простити йому? За свого Творця на нього 
гнівається все живе — проклятий буде Арій у теперішньому і 
майбутньому віці». Після цих слів блаженного усі, що просили за 
Арія, упали біля ніг святого і не наважувалися більше його вмов-
ляти. Він-бо, узявши осібно пресвітерів Ахіллу та Олександра, 
рече до них: «Я чоловік грішний, але знаю, що Господь Бог закли-
кав мене до мученичого вінця, і перед тим, як прийму кончину, 
повім вам, котрі є стовпами церковними, Божу таємницю, що 
її мені відкрив мій Господь цієї ночі. Ти, чесний Ахілло, після мене 
зійдеш на архиєпископський престіл, а після тебе — цей достой-
ний пресвітер Олександр. Не гадайте, що я є немилосердний до 
Арія і жорстокий до тих, хто грішить, бо і найбільший гріх, що 
є учинений з людської немочі, є одначе менший, ніж злоба Арієва. 
Тих, що грішать од немочі, легше прощати, того ж проклятого, 
про якого мене молите, як я можу простити, коли він сповне-
ний внутрішньої улесності та богозневаги. З його серця виті-
кає збурена ріка огуди на Всемогутнього Сина Божого, бо Його 
назвав творінням. Він же є Творцем усіх видимих і невидимих, 
якого пророки, апостоли та євангелисти проповідували, — як же 
хочете мене схилити до прохання вашого — помилувати Арія, 
котрий не захотів наказу мого послухати й отямитися. А те, 
що я прокляв його, то не від себе здійснив, але за волею Христа, 
Бога мого, Котрий мені цієї ночі явився».

По тому побачив св. Петро, що християнський люд, розпа-
лений ревністю, перешкоджає царському посланникові, щоб 
його вивели із темниці на смерть. Тож боявся, щоб не постала 
якась бійка між християнами та воїнами і щоб не було великого 
кровопролиття. Тому сам віддався їм до рук і так був усічений.
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свЯтий аПостол анДрій

Апостол Андрій походив з Га-
лилейського міста Витсаїди. Спо-
чатку він був учнем Івана Пред-
течі, за прикладом свого вчителя 
також відрікся подружжя, збері-
гаючи дівство.  Іменується Пер-
возванний, тому що був першим 
серед апостолів, який пізнав Го-
спода й пішов за Ним. Про цю 
подію розповідає ап. Іван у сво-
їй Євангелії (Ів. 1, 35–40). Зразу 
після  першої  зустрічі  з  Ісусом 
ап. Андрій пішов до свого брата 
Симона Петра, та й сповнений 
радості сказав йому: «Ми знайш-
ли Месію, Христа!», і привів його 
до Ісуса. А коли Андрій з Петром 
одного  дня  ловили  рибу,  сам 
Спаситель покликав їх словами: 

«Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей!» (Мт. 4, 19). Тоді 
вони покинули сіті та стали учнями Ісуса. Так сповнилось Писан-
ня: «Не ви Мене вибрали, а Я вибрав вас і призначив, щоб ви йшли 
і плід принесли, та щоб плід ваш тривав, і щоб дав вам Отець, 
чого тільки попросите в Моє Ім’я» (Ів. 15, 16). Після вознесіння 
Господа на небо ап. Андрій, як і інші апостоли, був хрещений 
Святим Духом.

Проповідуючи Євангеліє, він пройшов Сирію, Туреччину аж 
до побережжя Чорного моря. Саме він перший з апостолів приніс 
звістку про Христа у місто Візантію (згодом Константинополь). 
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Звідтам подорожував морським узбережжям до Вірменії та Гру-
зії, а далі пішов на північ у Скіфію (сучасна територія східних 
слов’ян). Там, між річками Доном й Волгою, довгий час провадив 
місію. Прості місцеві жителі приймали Боже слово з радістю, 
однак, саме тим зловживали поганські жерці, які тримали їх під 
владою темряви. За короткий час більшість вірних або відпали, 
або були замучені. Тому місія ап. Андрія не розвинулася. Однак 
проповідь апостола, його гарячі молитви за цей край та кров 
мучеників принесли плоди набагато пізніше. Завдяки цьому 
навернувся князь Володимир Великий, через якого пошири-
лась правдива віра по цілій Русі. Після Єрусалимського Собору 
апостол повернувся у ці сторони. Дійшов до Таврійського пів-
острова1 і до міста Херсонес. У ньому місія тривала найдовше 
та принесла найбільші плоди. Звідти він вирушив дальше на 
північ по Дніпрі. Преподобний Нестор Літописець та інші істо-
рики свідчать, що ап. Андрій дійшов аж до Київських гір. Тут 
святий зі своїми учнями поставив хрест і провістив:  «Бачите 
ці гори? Знайте, що на них засіяє благодать Божа й постане 
тут велике місто, у якому буде багато церков. Вся ця земля 
просвітиться святим хрещенням». На цих горах він молився за 
те, щоб Господь зламав силу духа брехні, який тримав у полоні 
жителів цього краю. Він жертвував Богові свій біль з того, що 
його місія практично не вдалась. Подорожуючи далі, прибув аж 
туди, де тепер знаходиться Великий Новгород. Тоді він знову 
повернувся у Херсонес і йшов далі на захід. Йдучи попри море, 
сповіщав Христову віру на території сьогоднішньої Молдавії, Ру-
мунії та Болгарії. Звідтам добрався у Македонські міста Филипи 
й Солунь, а потім у Коринт.

Свою місію апостол закінчив у Грецькому місті Патри. Тут 
він з Божою допомогою чинив великі чуда і усе місто привів до 
Христа. Навіть Максимілла, жінка правителя, та його брат Стра-
токлій навернулись після того, як були чудесно зцілені молитвами 
святого. Лише ігемон Егеат затвердів у невірстві і мучив апо-
стола, а на кінець засудив його на смерть. Коли Андрій побачив 
хрест, на якому мав бути розп’ятим, вигукнув: «О хресте, тебе 
я завжди любив, бажав і шукав! Мій Господь на хресті був 
розп’ятий за мене. Тож прийми і мене, учнем-бо я Його є. 
Візьми мене від людей і віддай моєму Вчителю». Пресвітери 
і диякони, бувши наочними свідками його страждань, розповіли 

1  Теперішній Кримський півострів.
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про це у посланні, адресованому всім церквам по світі. У ньому 
вони писали: «Коли Егеат в’їжджав до міста, ап. Андрій 
вийшов йому назустріч, кажучи: “Належить тобі, бувши 
суддею людей, пізнати свого Суддю, який є на небесах та 
вклонитися Йому”». Ігемон відповів: «Це ти той Андрій, який 
руйнує храми богів і схиляє людей до тієї фальшивої віри, що 
з’явилася нещодавно і яку римські імператори наказали знищи-
ти?». Андрій відповів: «Римські імператори не пізнали, що 
Син Божий зійшов на землю та явно викрив, що ідоли не 
тільки не боги, але вони нечисті біси, ворожі людському 
роду. Вони навчають людей гнівити Бога й відвертати 
Його від себе, щоб Він не чув їх. Тоді демони тримають їх 
в своєму рабстві і так довго обманюють, поки їхні душі 
не вийдуть з тіла оголеними, не маючи нічого іншого, крім 
своїх гріхів». Егеат же, одержимий бісом, сказав: «Коли ваш Ісус 
проповідував ці байки, юдеї прибили Його до хреста». Андрій на 
це: «Велике таїнство хреста, і якщо хочеш почути, розпо-
вім тобі про нього». «Вислухаю тебе терпеливо, але якщо не 
зробиш, що тобі наказую, то повішу тебе на хрест, який сла-
виш», — відповів проконсул. Апостол сказав: «Не боюся смерті, 
бо смерть за Христа — це найбільша честь для мене. Я 
бажаю, щоб ти пізнав істину, увірував і так спас свою 
душу». Кат відповів: «Рятують те, що загинуло. Невже моя душа 
загинула, що ти мені кажеш, щоб я її спас хтозна якою вірою?». 
Андрій мовив: «Саме так! Перша людина не послухала Бога 
й скуштувала плід із забороненого дерева, а цим на люд-
ство накликала смерть. Потрібно було, щоб ця смерть 
була знищена. Тому від чистої Діви народився Божий Син 
і знову повернув людям вічне життя, яке всі втратили. 
І як перша людина згрішила, простягнувши руки до дере-
ва пізнання добра і зла, так для нашого порятунку сам 
Створитель добровільно простяг свої руки на хресті, бо 
нас безмірно любить». Мучитель кликнув: «Це говори тим, які 
захочуть тебе слухати! Якщо не принесеш жертви богам, то 
замучу тебе!». Андрій мовив: «Я щодня приношу Єдиному Богу, 
як жертву, Непорочного Агнця, який завжди залишається 
незмінний і живий, хоча й був дійсно заколений, а віруючі 
істинно їдять Його Тіло та п’ють Його Кров». «Як це може 
бути?», — запитав ігемон. «Якщо повіриш всім своїм серцем, 
то зможеш збагнути це таїнство. Якщо не увіруєш, то 
ніколи не збагнеш його», — відповів апостол. Тоді кат звелів 
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кинути Андрія у темницю. Там прийшов до нього численний 
натовп, який хотів звільнити його, а Егеата убити. Однак святий 
затримав їх: «Не робіть перешкод моєму мучеництву, але й 
самі будьте готові до того, щоб через тимчасові скорботи 
перейти до вічної радості. Ви не повинні нічого боятися. 
Якщо й потрібно боятися мук і терпіння, то тільки та-
ких, що не мають кінця. Людські погрози подібні до диму, 
що з’являється і за хвильку зникає. Що стосується тим-
часових терпінь, то коли вони незначні, переносяться лег-
ко, а якщо вони великі, то скоро відділять душу від тіла 
та самі закінчаться». Так навчаючи, апостол провів всю ніч.

Вранці проконсул сів на судилищі і наказав привести Андрія. 
«Чи вирішив ти залишити своє безумство й не проповідувати 
Христа, щоб веселитися з нами в цьому житті?», — дерзко 
вигукнув кат. Апостол відповів: «Веселитися з тобою буду 
тільки тоді, коли повіриш у Христа й відкинеш ідолів. Не 
відречуся мого Господа Ісуса Христа, бо я здобув для Нього 
багато душ». Егеат мовив: «Тому і примушую тебе принести 
жертви, щоб обманені тобою залишили глупоту твого навчання 
і навернулись до богів. Так відновиш їхню честь. Якщо ні, то за їх 
безчестя приймеш жорстоку смерть». Ці слова запалили Андрія 
Божою ревністю і він скликнув: «Послухай мене, сину смерті, 
приречений на вічні муки! Досі я розмовляв з тобою покір-
но, бажаючи навчити тебе святої віри. Ти ж залишаєшся 
затверділим. Я не боюся твоїх мук. Придумай проти мене 
найтяжчі катування, які знаєш, бо чим більше за Нього 
витерплю, тим милішим я буду моєму Царю».

Тоді мучитель наказав розтягнути його і бити. А коли ті, що 
били мученика, помінялися вже сім разів по троє, святий був 
приведений до судді. Він до нього заговорив: «Послухай мене, 
Андрію, і не проливай даремно своєї крові. Якщо не послухаєш, 
то розіпну тебе на хресті». Святий на це: «Я раб Христового 
хреста і бажаю померти на ньому. Проте я маю великий 
смуток з того, що ти гинеш. Це мене болить більше, ніж 
всі мої терпіння. Вони закінчаться за один чи два дні, але 
твої і після тисячі років не матимуть кінця. Прошу, не 
примножуй собі мук і не розпалюй для себе вічного вогню». 
Розгніваний Егеат повелів розіп’ясти Андрія. І щоб він швидко 
не помер, воїни прив’язали його руки та ноги мотузками, і так 
повісили. Навколо нього стояло понад тисяча людей. Апостол 
підбадьорював віруючих і навчав їх, що жодна мука нічого не 
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вартує в порівнянні з нагородою, яка чекає нас у небі. Усі люди 
зібрались коло дому Егеата, волаючи: «Не належить так терпі-
ти людині святій, вчителю всякого добра, покірному та мудро-
му! Він вже другий день висить на хресті й не перестає навчати 
правди!». Тоді кат побоявся людей і негайно пішов з ними, щоб 
зняти Андрія з хреста. Багато людей, одні за другими намагали-
ся відв’язати його, однак як тільки доторкалися до нього, руки 
їм ставали наче мертві. Тоді мученика осяяло світло з неба, як 
блискавка, так що людське око не могло дивитися на нього. Це 
тривало пів години доки святий апостол востаннє видихнув і у 
сяйві цього світла відійшов до свого Господа. Апостол Андрій 
помер 62 року».

Безбожний Егеат закінчив погано. Коли він роздумував, як 
би покарати людей, що заступились за апостола, раптом напав 
на нього злий дух та убив його.

Мощі св. Андрія у 355 році за наказом Костянтина Великого 
були перенесені до Царгорода. У 1208 році ці мощі перенесли до 
Італії, у місто Амальфа. У 1418 році голову апостола перенесли 
до Риму.
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Духовні настанови–12

БезПерервна молитва 
(1 сол. 5, 17; лк. 18, 1. 7–8)

Ісус сказав: «Потрібно завжди молитись і не падати духом» 
(Лк. 18, 1). Як цю вимогу виконував св. Маркел  (V століття)? 
Серед східних монахів він запровадив у своїх монастирях без-
перервну молитву. Ці монастирі називалися «обителями невси-
пущих». Монахи були поділені на групи, щоб молитвою зайняти 
24 години доби. Було б дуже корисно, якби в даний час ця прак-
тика була впроваджена в західних і східних монастирях. Якщо, 
наприклад, у монастирі було б 12 монахів, то кожен отримав би 
2 години молитви. Якби вони молилися по двоє, то кожен мав 
би обов’язок молитися 4 години.

Сьогодні монахи хоча й моляться, але переважно всі разом, 
деякий час вранці, а потім ввечері. Однак вищезгаданий спосіб, 
за зразком старої східної традиції, яку започаткував св. Маркел, 
веде до запровадження безперервної молитви.

Як цю практику безперервної молитви можуть реалізувати 
християни, які живуть у світі? Перевіреним способом є моли-
товні сторожі. Сторожа займе 24 години на добу. Вона скла-
дається всього з 23 осіб, оскільки одна година є спільною — 
від 20:00 до 21:00, так звана «Свята година». Ритм повторюється 
так, що протягом одного тижня кожен воїн щодня молиться свою 
годину молитовної сторожі і «Святу годину», а наступні три тиж-
ні — лише «Святу годину». Інші три сторожі займуть решта три 
тижні, тобто 3 × 23 = 69 воїнів. Так створиться безперервна мо-
литва (Лк. 18, 1.7; 1 Сол. 5, 17; Іс. 62, 6–7), яка налічує 92 воїни 
(4 × 23 = 92). Ця група має одного керівника — ревнителя, який 
відповідає за те, щоб сторожі не перервалися. Наприклад, якщо 
хтось захворіє, ревнитель забезпечить, щоб хтось його замінив, 
а якщо би хтось зі старших членів сторожі помер, то щоб його 
місце замінив інший Христовий воїн.

Щотижневі сторожі чергуються завжди з неділі на понеділок 
опівночі. Бог чекає, що і ти приєднаєшся до безперервної молитви!

Розподіл:
Молитовна сторожа — 23 особи.
Чотири сторожі утворюють бойовий підрозділ, тобто безпе-

рервну молитву — 92 особи.
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Десять підрозділів, тобто 920 осіб, утворюють бойовий ба-
тальйон.

Десять батальйонів утворюють полк, тобто 9 200 воїнів.
Десять полків утворюють дивізію, тобто 92 000 воїнів.
Десять  дивізій  складають  народну  армію  Христа,  тобто 

920 000 Христових воїнів.
Велику духовну користь приносить те, коли Христовий воїн 

може заохотити власну сім’ю, щоб разом з ним молилася «Святу 
годину» з 20:00 до 21:00. Таким чином вся сім’я бере участь у 
духовній боротьбі, і ця година водночас є найсильнішим засобом 
для укорінення сімейних відносин у Христі: як в подружжі, так 
і між батьками та дітьми.

Щоб Бог дав перемогу, треба боротися! Почни, не відкладай! 
Візьми свою годину молитви і стань ініціатором молитовної сто-
рожі у своєму місті. Не здавайся, доки і в ньому не буде чоти-
рьох груп, тобто безперервної молитви. Ця молитва зупинить 
геноцидну сатанізацію!
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свЯтий Пророк наум

Сьогодні  Христова  Церква 
пригадує пам’ять старозавітньо-
го пророка Наума1. Походив він з 
коліна Симеона, з місцевості Ел-
кош і жив за 700 років до при-
ходу Христа. Коли ніневитяни на 
проповідь  Йони  покаялися,  то 
Господь у своїм безмірнім мило-
серді простив їм гріхи. Але опіс-
ля, бачивши, що кара провіще-
на пророком не надійшла, вони 
знову повернулись до грішного 
способу життя. Тому Бог покли-
кав пророка Наума, через якого 
сповістив  мешканцям  Ніневії, 
що за їхню злобу прийде на них 
неминуча смерть. У 612 році його 

пророцтво збулося. Прийшли араби, перси, мідійці й халдейці і 
протягом двох років облягали місто. Тоді, за Божим промислом, 
ріка Тигр вилилась, підмила міські стіни, а тому вороги легко 
здобули місто і цілковито його знищили. Книга пророка Наума 
має три розділи. Святий Наум помер, згідно з переданням, своєю 
смертю на 45 році життя.

ghhgfghhg

1  Наум — «утішений».
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свЯтий Філарет милостивий

Господь  каже:  «Блаженні 
милостиві, бо вони помилуван-
ні будуть» (Мт. 5, 7). Ці слова 
повністю сповнилися на св. Фі-
лареті,  який  за  своє  велике 
милосердя до вбогих отримав 
щедру нагороду в теперішнім і 
прийдешнім віці.

Блаженний Філарет1 походив 
родом з Пафлагонії, зі села Ам-
нія. Його батьки були багатими 
вельможами, звались Георгій і 
Анна. Саме вони вже з дитин-
ства  своєму  сину  прищепили 
до серця богобоязливість, бла-
гочестя й усяку чесноту. Досяг-
нувши дорослого віку, Філарет 
одружився з багатою, чесною 
жінкою на ім’я Теозва. Народили вони троє дітей — найстар-
шого сина Івана і двох дочок — Іпатію й Єванфію. Господь бла-
гословив свого слугу, так що він мав багато маєтків, рабів  і 
стад худоби. Але блаженний, бачивши скільки людей живуть у 
крайній нужді, сказав собі: «Невже для того я прийняв з руки 
Господньої такі блага, щоб ними сам-один годувався і жив 
у насолоді? Чи не маю краще розділити їх поміж бідними, 
вдовами, сиротами, подорожніми, яких Ісус Христос на 
Страшному Суді не посоромиться назвати братами, ка-
жучи: “Все, що вчинили одному з моїх братів найменших, 
ви мені вчинили?” (Мт. 25, 45). Бо що матиму у день Суду 
зі своїх маєтків, які нині захланно собі залишу? Чи вони 
стануться мені у раю безсмертною їжею, або нетлінним 
одягом? Адже апостол каже: “Нічого ми не принесли у 
цей світ, і нічого не можемо віднести!” (1 Тим. 6, 7). Отож, 
якщо, зовсім нічого із земних дібр узяти з собою на другий 
світ не можемо, то чи не краще віддати їх зараз Богові 
через руки вбогих. Вірю, що Господь не покине мене, ні моєї 
сім’ї, оскільки мене запевнює пророк Давид: “Молодим я 

1  Філарет — «любитель чесноти».
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був і вже постарівся, але не бачив покинутого правед-
ника, ані його нащадків, які просили б хліба. Увесь час 
рука його щедра й він позичає, і рід його буде благословен-
ний” (Пс. 37, 25–26)». Усвідомивши це, Філарет став настільки 
милосердним до нужденних, що його називали другим Авраа-
мом. Всі потребуючі знайшли у ньому свого батька та опікуна.

Однак Бог, що все влаштовує людям на користь, допустив на 
свого слугу, як колись на праведного Йова, тяжке випробування, 
щоб своїм терпінням засвідчив, що є угодний Господу. Дикі ара-
би, напавши на ті сторони, забрали у св. Філарета всю худобу і 
рабів. Поля, сади й решту маєтків, що в нього були, розграбували 
сусіди та інші люди. Отак залишилися у блаженного лише пара 
волів, одна корова, один кінь і двоє рабів. Проте, потрапивши 
у біду, святий не журився, ані не нарікав, але немов багач, що 
радіє багатством, так він тішився своєю убогістю. Подумав собі: 
«Легше ввійду у Боже Царство бідним, ніж багатим, як сказав 
Ісус» (див. Мт. 19, 23). У такій скруті праведний Філарет не пе-
рестав творити милостиню і давав всім, скільки мав.

Якось пішов він на поле орати, щоб у поті лиця здобувати собі 
поживу. Того ж дня трапилось, що в іншого бідного селянина 
раптово здох віл, позичений від сусіда. Через те землероб впав у 
розпач. Тоді він зайшов до св. Філарета і розповів йому про свою 
печаль, сподіваючись знайти у його словах якусь розраду. Пра-
ведник, бачачи ближнього у скорботі, негайно відв’язав одного 
зі своїх волів і дав йому. Той, дивуючись такій його щедрості, 
взяв тварину й пішов, славлячи Господа. І повернувся Філарет 
додому лише з одним волом. Дружина, дізнавшись, що сталось, 
почала звинувачувати свого чоловіка, кажучи: «Чому ти, жор-
стокосердий і нелюдяний, задумав передчасно заморити нас го-
лодом? Хочеш відпочивати собі у хаті, бо привик без труду їсти 
свій хліб. А тепер тобі тяжко працювати, тому і віддав нашого 
вола!». Блаженний Філарет смиренно на неї подивився і сказав: 
«Господь велить нам: “Дивіться на птиці небесні, що не сіють і 
не жнуть, ані не збирають в житниці, і Отець ваш небесний їх 
годує ” (Мт. 6, 26–27). Чи не прогодує Він і нас? Ще й сторицею 
обіцяє воздати тим, хто заради Нього та Євангелія роздає свої 
маєтки бідним. Подумай, жінко, якщо за одного вола отрима-
ємо сто, то нащо нам журитися?». Не минуло ані п’яти днів, 
як той віл, якого святий дав селянинові, наївся на полі якогось 
зілля і здох. Філарет, дізнавшись про це, негайно віддав йому і 
другого свого вола. Рідні знову почали нарікати, але блаженний 
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їх заспокоїв, розповівши, що має в одному місці великі скарби, 
яких навіть він сам не може порахувати. Святець мав на увазі 
небесну нагороду, яку насправді собі здобув своїм милосердям.

Невдовзі він роздав потребуючим і решту худоби, що в нього 
лишилася. Його щедрість була безмежною. Коли у тих краях лю-
тував страшний голод, святець не вагався віддати бідному ще 
й пшеницю, яку взяв у борг, щоб прогодувати сім’ю. Настільки 
він довіряв Божій доброті, що його не покине. А Господь дійсно 
не посоромив свого слугу. Один з його давніх друзів, почувши, 
що праведний Філарет перебуває у великій нужді, послав йому 
чотири мули, які несли на собі по десять пудів1 пшениці, обіця-
ючи передати таку саму кількість, коли знову виникне в нього 
потреба. Блаженний воздав хвалу Богові, кажучи: «Дякую, Го-
споди, Боже мій, що не покинув раба твого, і не знехтував тим, 
хто на Тебе уповає». Але це був лише початок благословення, 
яким наділив його Господь.

У ті часи Грецькою державою правила цариця Ірина зі своїм 
сином Костянтином  (780–797). Коли він став дорослим, було 
розіслано по всій імперії послів, щоб знайти найгарнішу і найпо-
божнішу дівицю, яка мала стати дружиною імператора. Дійшли 
ті чоловіки й у село Амнія. Побачивши дім праведного Філарета, 
котрий красою перевищував усі інші, подумали, що там живе 
якийсь багач, та зайшли до нього. Вся родина блаженного зі-
бралася, щоб привітати чесних гостей. Були там  і три онуч-
ки Філарета, діти його найстаршої доньки. Слуги були вражені 
красою й чеснотливістю дівиць, та вирішили показати їх царе-
ві. Наступного дня вся родина святого повинна була їхати до 
Царгорода. Всіх дівчат, вибраних з цілої  імперії, було десять. 
Дружиною правителя стала Марія, одна з онучок блаженного 
Філарета, а дві  інші повінчались з визначними чиновниками. 
Цар Константин, вшанувавши святого, подарував йому та його 
близьким великі маєтки і відпустив їх з миром. Тоді всі рідні 
каялися, просячи в слуги Божого пробачення. А Філарет не за-
гордів, здобувши такої честі, але лише дякував Богові, що все те 
допустив. Прибувши додому, він звелів приготувати гостину, бо 
хоче покликати самого царя з вельможами. Потім, побігши на 
міські вулиці й роздоріжжя, зібрав усіх жебраків, прокажених, 
сліпих, кульгавих, вдів і сиріт. А коли їх привів у свою хату, то 
сам прислуговував їм. Рідні зрозуміли, що царем він мав на ува-

1  Пуд = 16,4 кг.
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зі Ісуса, що у бідних перебуває, а Його вельможами — всіх цих 
нужденних. Імператор, знаючи, що праведний Філарет роздає 
все що має, часто посилав йому гроші.

Наблизилась кончина блаженного. Тоді він пішов у царгород-
ський монастир що називався Родолфія, бажав-бо там спочити 
у Господі. У день смерті закликав родичів й каже до них: «Діти 
мої, хай вам буде відомо, що Цар кличе мене сьогодні до себе. 
Ось, залишаю вас та йду до Нього». Вони ж cказали, що не може 
до нього піти, бо є хворий, гадали бо, що Філарет говорить про 
земного правителя. Але він промовив: «Я готовий, щоб взяли мене 
і поставили перед Царем». Аж тоді рідні зрозуміли, що святий 
говорить їм про свій перехід до небесного Владики. Лежучи на 
смертнім одрі, він так повчав своїх близьких:  «Ви знаєте моє 
життя від молодості. Я не загордів через багатство, що дав 
мені Господь, але послухав апостола, який забороняє багатим у 
теперішньому віці високо про себе думати. Свої тимчасові блага 
я не заховав у скарбницях, але руками убогих послав їх небесному 
Царю. Навіть збіднівши, я не сумував, щоб не осудити Бога, а 
навпаки, разом з праведним Йовом дякував Йому, що Він зі своєї 
любові покарав мене. А добрий Бог, бачивши моє терпіння, знову 
мене підніс. Тому прошу вас, дорогі мої: наслідуйте мене, робіть 
те, що робив я, а може й більше добра вчините. Не забувайте про 
бідних, не покидайте церковної спільноти, не крадіть, нікого не 
ображайте, не тіштеся скорботою ворога, ані друга. У молитвах 
пам’ятайте про померлих, а також і про мене, недостойного». 
Договоривши, глянув на своїх трьох онуків і звістив, яким буде 
життя кожного. Також двом онучкам провістив, що хоча вони 
і коротко проживуть на землі, але добре послужать в монастирі 
Владиці всіх. Все сказане ним сповнилось свого часу. Опісля 
св. Філарет помолився за свою дружину, рідню й увесь світ. Тоді 
почав проказувати «Отче наш», а при словах «нехай буде воля 
Твоя» із сяючим лицем передав свій дух в обійми Бога Отця.

На похорон зібралось безліч бідняків, які невтішно ридали за 
своїм доброчинцем. Один убогий чоловік, якого мучив нечистий 
дух, підбіг до домовини, у якій сповивали останки святого  і, 
доторкнувшись до неї, став вільним. За бажанням блаженного 
його чесне тіло поклали у вищезгаданому монастирі. Один зі 
свояків праведного Філарета розповів під клятвою, що у видінні 
побачив, як він сидів посеред чудового саду на світлому троні. 
Навколо нього була незліченна кількість убогих одягнених у білі 
ризи. Всі вони разом невимовно раділи, воздаючи хвалу святому 
Богу, у Тройці Єдиному. Амінь.
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свЯтий Пророк авакум

Святий пророк Авакум був сином Асафата і походив з коліна 
Симеона. За переданням святих отців, його батьківщиною було 
невелике поселення Бетзохар, яке також називали Віфзахір.  
Дійшовши до повноліття, він став великим Божим борцем. Па-
лаючи духом у Господі, св. Авакум строго дотримувався Божих 
Заповідей та у всьому старався шукати й виконувати Божу 
волю. За таку його щирість Бог собі обрав Авакума за проро-
ка. Правили тоді в Юдеї нечестиві Манасія та його син Амон. 
Манасія прийняв престол після смерті свого батька, побожного 
царя Єзекії, і царював 55 років. Як свідчить Писання, за його 
правління дуже поширились несправедливість і жорстокість, як 
плоди відпаду від Бога. Сам цар пролив багато невинної крові, 
а до того ще й ревно служив ідолам, яких поставив навіть у хра-
мі. Так він увів Юдейський народ у гріх ідолопоклонства, тому 
люди поводились гірше, ніж погани (див. 2 Хр. 33, 9–10). Згідно 
з переданням, у числі тих, які постраждали в той час, був також 
пророк Ісая та багато інших, які відкрито вказували на злобу 
царя й народу. Та Божа кара невдовзі прийшла і на Манасію. 
Асирійці його захопили в полон, через це терпіння він покаявся 
і навернувся до Істинного Бога. Господь прийняв його благання 
та знову поставив царем. Манасія намагався направити зло, яке 
накоїв, але йому це не вдалося, бо в народі воно вже запустило 
глибоке коріння. Його син Амон, який після нього царював два 
роки, не наслідував свого батька в покаянні, а навпаки, у грісі 
(див. 2 Хр. 33, 11–25).

Живучи серед розбрату  і неправди, яка повсюди діялася, 
Авакум щиро сумував через розбещення свого народу. Він від-
кривав своє серце перед Богом у молитві. Взивав у скорботі: 
«Доки, Господи, я буду взивати, і Ти не вислухаєш? Волатиму про 
насильство і Ти не спасаєш? Чому показуєш мені несправедли-



346

вість і дивишся на кривду? Переді мною грабування і насильство, 
постає сварка і піднімається незгода. Тому закон Твій утратив 
силу, і немає правильного суду: оскільки нечестивий долає пра-
ведного, тому й виходить право кривим» (Ав. 1, 2–4). У відповідь 
на це Господь сповістив своєму рабу, що за гріхи та всезагальне 
безбожництво має прийти таке покарання, у яке важко було й 
повірити, а саме — зруйнування храму і Єрусалиму та Вави-
лонський полон. Святий Авакум попереджав євреїв, бажаючи 
відвернути їх від їхнього нечестя, однак вони не хотіли каятися. 
У трепетному очікуванні грізного ворожого нашестя він невпин-
но випрошував у Бога світло, щоб пізнати вихід для тодішньої 
ситуації. Залишивши усе земне, Авакум безнастанно перебував 
на молитовній сторожі і очікував, коли Господь промовить до 
нього. Бог йому відповів, що серед цього лиха єдиним виходом 
для тих, які хочуть спастися, є віра. «А праведний своєю вірою 
буде жити» (Ав. 2, 4). Господь також відкрив своєму рабу, що 
халдейський народ, який мав прийти і захопити Юдею, зазнає 
такої ж долі, яку він завдав підкореним собі народам.

Пророк Авакум, осяяний благодаттю з неба, пророкував, що 
Бог прийде і спасе своїх людей, та що настане час, коли земля 
сповниться пізнанням Господньої слави, так як води наповню-
ють море. В цьому пророцтві йдеться не лише про звільнення 
євреїв з халдейського полону, але перш за все — про спасіння 
людського роду, бо воно вказує на прихід очікуваного Месії — 
Ісуса Христа. Авакум пророкує про пробиті руки Спасителя, 
кажучи: «Сяйво Його, немов світло денне, з рук у Нього блискає 
проміння; там — сховок його сили!» (Ав. 3, 4).

Коли Навуходоносор приближався до Єрусалиму, пророк Ава-
кум утік в Аравію і за Божою вказівкою оселився у місті Остра-
кині1. Він залишився на чужині, у добровільному вигнанні, аж 
до відходу іноплемінного війська. Тоді Авакум повернувся у свій 
край і працював землеробом.

Одного разу, зваривши їжу, він пішов, щоб віднести її жен-
цям. Але на шляху з’явився йому ангел Господній і сказав: «Відне-
си цей обід до Вавилона Даниїлу, який знаходиться у левовій ямі». 
Авакум відповів: «Пане! Вавилона ніколи не бачив і левової ями 
не знаю». Тоді ангел Господній підняв його за волосся, переніс у 
Вавилон та поставив над ямою, куди був вкинутий Даниїл. Ава-
кум озвався до нього: «Даниїле, Даниїле, візьми обід, що послав 

1  Остракина — місто на кордоні Аравії, Палестини і Єгипту.
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тобі Бог». Той сказав: «Згадав Ти про мене, Боже, і не залишив 
тих, що люблять Тебе», — і спожив їжу. Потім ангел миттю по-
ставив Авакума назад на попереднє місце (див. Дан. 14, 33–39).

Вавилонський полон тривав довгих 70 років. Пророк Ава-
кум помер у старості, приблизно за 600 років до Христа і був 
чесно похований на своїм полі. Пророцтво Авакума містить три 
глави і входить до книг Старого Заповіту. В надії він уповає на 
Господа, і закінчує пророцтво словами підбадьорення: «Та хоч 
би й не цвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не 
було врожаю; хоч би й завів плід дерева оливкового, і ниви 
не родили більше хліба, зникли з кошари вівці, і не було 
в хлівах товару, — я все ж таки в Господі буду радіти, і 
веселитись у Бозі, моїм Спасителі» (Ав. 3, 17–18).

ghhgfghhg

свЯта мученицЯ мироПіЯ

Свята діва Миропія наро-
дилася у місті Ефесі від хри-
стиянських  батьків.  Мати 
виховала її у остраху Божому 
та всілякій чесноті. Юна Ми-
ропія часто ходила до мощей 
святої мучениці Єрміонії, од-
ної з доньок святого апостола 
Филипа, з яких витікало ці-
люще миро. Дівчина носила 
це миро багатьом хворим  і 
Господь їх оздоровляв.

У той час правив нечести-
вий  Децій  (249–251),  який 
підняв гоніння на християн. Через те мати, взявши Миропію, 
відійшла на безпечніше місце, на острів званий Хіоський, бо там 
вона мала успадкований маєток. Майже весь час вони присвя-
чували молитві.

Однак, коли прибув туди князь Нумеріян, розпочалось пере-
слідування. Тоді був взятий на допит воїн — блаженний Ісидор1. 

1  Його пам’ять вшановуємо 14 (27) травня.
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Після тривалих мук суддя засудив його на посічення мечем. Кати 
кинули тіло мученика у хащі на поїдання звірам. Але мучитель 
не заспокоївся, він надалі прагнув крові Христових рабів. Тому 
поставив неподалік від тіла сторожу, щоб якщо хтось з вірних 
захоче поховати його, був негайно схоплений. Свята Миропія, 
ведена любов’ю до Бога й ближнього, прийшла вночі зі своїми 
служницями і таємно забрала чесні мощі. Дізнавшись про те, 
Нумеріян закував воїнів у кайдани. Опісля він сказав до них, що 
якщо не знайдуть украденого тіла до визначеного дня, то будуть 
стяті. Коли блаженна дівиця побачила нещасних сторожів, а ще 
й почула, що їх чекає, збентежилася і сказала собі: «Якщо вони 
через мене загинуть, то горе мені на Страшному Суді. Я 
буду винна в убивстві цих людей». Тому, не вагаючись, крик-
нула воїнам: «О друзі, я взяла тіло, яке шукаєте, коли ви спали!». 
Воїни негайно взяли її та поставили перед князем.

Нумеріян  звернувся до Миропії:  «Чи правду про тебе ка-
жуть?». Свята відповіла: «Правду». Він мовив: «Як ти посміла це 
зробити?». Вона ж у відповідь: «Посміла, щоб зневажити вашу 
безбожність». Через ті слова гордий князь дуже розсердився і 
наказав немилосердно бити її палицями. Потім страждальницю 
волочили за косу по цілому острові й по-різному мучили. Врешті 
напівживу замкнули її у в’язниці. Вночі, коли вона молилася, 
світло осяяло всю темницю і ангели стали перед дівчиною. Серед 
них був також св. Ісидор. Глянувши на мученицю, він сказав: 
«Мир тобі, Миропіє, твої молитви дійшли до Бога; ти будеш з 
нами та приймеш вінець, приготований для тебе». Так у духов-
ному піднесенні раба Божа передала свою душу Богові. Неви-
мовний запах наповнив в’язницю, що й тюремники вжахнулись 
і здивувалися. Один з них, розкаявшись, знайшов пресвітера, 
якому детально оповів усе, що чув і бачив. Прийнявши святе 
Хрещення, невдовзі помер як мученик. Тіло св. Миропії христи-
яни взяли й чесно поховали, славлячи Бога.

ghhgfghhg



349

ПреПоДоБний атанасій, 
затворник Печерський

Святий Атанасій був ченцем у Києво-Печерському монастирі 
і тут провадив святе й богоугодне життя. Після тривалої хвороби 
помер. Співбрати приготували тіло до похорону, однак, по певній 
причині, сам обряд не відбувся. Уночі було сповіщено ігуменові у 
видінні: «Чоловік Божий Атанасій два дні лежить непохований, 
а ти про це не дбаєш». Уранці настоятель з братією прийшов 
до покійного, щоб завершити похорон. Тут вони побачили, що 
Атанасій сидить і плаче. Усі жахнулися й стали питати в нього, 
як ожив і що бачив або чув. Він нічого не відповідав, лише по-
стійно повторював: «Спасайтеся!». Але монахи не перестали 
наполягати, бажаючи дізнатися щось корисного для своєї душі. 
Тоді він сказав до них: «Слухайте у всьому ігумена, кайтеся 
увесь час і безнастанно моліться до Господа Ісуса Христа 
і Його Пречистої Матері. Бо ці три чесноти більші від усіх 
доброчинств. І якщо хто зможе все це належно виконати, буде 
блаженний, аби тільки не загордів. Про решту не питайтесь 
мене, але благаю, простіть мені».

Опісля Атанасій закрився у печері  і перебував там 12 літ, 
ніде не виходячи. Відтоді він вже ніколи не бачив сонця, ані 
не розмовляв ні з ким, лише днями й ночами взивав до Бога за 
спасіння своє й інших. Перед смертю прикликав усіх братів, пов-
торив їм раніше сказане і спочив з миром у Господі. Похований 
був у тій печері, де подвизався. Один з ченців на ім’я Бавила, 
який страждав багато років хворобою ніг, чудесно оздоровився 
біля мощей святого. Він сам свідчив про це так: «Коли я лежав 
і кричав від болю, раптом зайшов блаженний Атанасій і сказав 
мені: “Прийди до мене, я зцілю тебе”. Я повірив тому, хто мені 
з’явився, попросив братів, щоб мене принесли до нього, і так 
став здоровим». Так всі зрозуміли, що Атанасій удостоївся вічного 
блаженства і прославляли Пресвяту Трійцю.
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свЯтий Пророк соФоніЯ

Святий Софонія жив і про-
рокував  за  правління  царя 
Йосії, 600 років до народжен-
ня Ісуса Христа. Був він сином 
Куші  з  покоління  Симеона. 
Його пророцтво складається з 
трьох глав. Воно провіщає про 
страшні кари, які прийдуть на 
людство, а зокрема на Ізраїль, 
обраний народ. Він говорить: 
«Я вигублю цілком усе з облич-
чя землі, — слово Господнє. Я 
вигублю людину й скотину, 
вигублю птаха в небі й рибу 
в морі, спокуси разом із зли-
ми, викоріню з обличчя землі 

людину, — слово Господнє. Я простягну руку мою проти Юдеї і 
проти всіх мешканців Єрусалиму. Я викоріню з цього місця те, 
що зосталось від Ваала, навіть ім’я жерців разом з ієреями; і 
тих, що на покрівлях припадають перед воїнством небесним, і 
тих, що припадають і клянуться Господеві, та й Малкомом кля-
нуться» (Соф. 1, 2–5). «Тому чекайте мене, — слово Господнє, — до 
дня, коли Я встану на свідчення; бо Я постановив згромадити 
народи та зібрати царства, щоб вилити на них моє обурення, 
ввесь палкий гнів Мій; бо Мій вогонь горливий пожере всю землю» 
(Соф. 3, 8). А далі пророк продовжує докоряти Єрусалиму: «Горе 
бунтівничому, сплюгавленому місту, що утискає. Воно голосу 
не слухалося, науки не приймало, на Господа не покладалось, до 
свого Бога не наближалось. Князі його посеред нього — рикаючі 
леви, судді його — вовки степові, які до ранку не матимуть що 
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гризти. Його пророки чванливі й зрадливі, священики його святе 
осквернили, закон зґвалтували» (Соф. 3, 1–4).

Пророк Софонія також провіщає про Христа та Його Царство, 
яке настане.  «Виспівуй, о дочко Сіону! Вигукуй радо, Ізраїлю! 
Радуйся й веселися з усього серця, дочко Єрусалимська! Господь 
усунув засуди проти тебе, прогнав ворога твого. Цар Ізраїля — 
Господь — посеред тебе: не будеш більш боятись лиха. Того дня 
Єрусалимові скажуть: Не бійся! О Сіоне, нехай не опадають руки 
в тебе! Господь, твій Бог, посеред тебе, могутній, що врятує. 
Він буде вельми радуватися тобою, Він відновить тебе любов’ю 
своєю. Він буде веселитися тобою під веселі співи, неначе під час 
свята. Я віддалив від тебе лихо, ти не нестимеш більше ганьби» 
(Соф. 3, 14–18).

ghhgfghhg

ПреПоДоБний іван мовчальник

Цей святий народився у Нікополі, вірменському місті, у чет-
вертий рік правління благочестивого царя Маркіяна (450–457). 
Батьки звалися Єнкратій  і Єнфимія, та були благочестивими 
християнами знатного роду, відомі по всій державі. Разом зі 
своїми братами він був добре вихований, досконало вивчивши 
Божественне Писання. Однак невдовзі батьки померли. Іван, 
будучи ще юнаком, взяв свою частину великого спадкоємства 
й побудував у рідному місті церкву в ім’я Пречистої Діви Марії. 
Тоді у 18-річному віці, залишивши світ, прийняв чернечий по-
стриг. Своє молоде тіло він усіма силами намагався підкорити 
духові, щоб не стало воно рабом пристрастей. Коли йому випов-
нилось 28 років, переставився владика міста Колонії. Громадяни 
пішли до митрополита, щоб висвятив їм нового єпископа. І на це 
служіння було обрано блаженного Івана. Прийнявши правління 
Церквою, слуга Божий продовжував провадити життя, повне мо-
наших трудів. Основною його турботою було зберігання тілесної 
та душевної чистоти, молитва, піст, відречення своєї волі і послух 
Христові. Провадивши таке життя, був зразком праведності для 
інших. Рідний брат святого, Пергамій, сановитий чоловік, наслі-
дуючи його, старанно служив Богові у світі. Пізніше й Теодор, 
син останнього, навчившись від свого стрия благочестя, разом 
зі своїм домом угодив Владиці неба і землі.
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На десятому році  Іванового єпископства прийняв владу у 
Вірменії чоловік його сестри Марії. Намовлений бісом, він почав 
сильно шкодити Церкві, докучаючи блаженному. Той багато 
разів намагався напоумити його, але нічого не допомогло. Тому 
з болем у серці над святою Церквою Іван подався у Царгород 
до царя Зенона. За деякий час, прожитий в Царгороді, бачив, 
що він вже не може марнувати життя в галасі та метушні цьо-
го світу, тому задумав покинути єпископський престол. Ніким 
не пізнаний, він сам відплив до Єрусалиму. Прибувши туди, 
якийсь час перебував як один з бідняків у притулку для убогих, 
де був молитовний дім святого мученика Юрія. Але і там він не 
знайшов бажаного спокою. Тому молився і просив про світло. 
На молитві побачив ясну зірку у подобі хреста, яка наближалась 
до нього. І чув голос: «Якщо хочеш спастися, йди за цією зорею». 
Почувши це, він відразу з радістю пішов за нею і був приведений 
до Великої лаври преподобного Сави. Тоді Івану було 38 років. 
Преподобний Сава мав 140 братів, які жили у великій убогості, 
а водночас у великому душевному багатстві. У тому монастирі 
Іван став простим монахом. Хоч блаженний Сава мав дар про-
роцтва, але Господь утаїв перед ним те, що Іван є єпископом і 
залишив своє єпископство заради Бога.

Іван покірно виконував різні обов’язки, згідно з тим, як на-
казували настоятелі. Спершу його призначили допомагати ро-
бітникам, які будували притулок для подорожніх. Опісля він 
піклувався про прочан, а потім знову допомагав будівельникам. 
Ігумен Сава, бачивши його добрий труд, дав йому окрему келію, 
де він міг на самоті молитися. Щотижня він п’ять днів прово-
див у мовчанні, спілкуючись лише з Богом, а у суботу й неділю 
виходив, щоб побути на Службі Божій та поїсти щось зі спільної 
трапези. Так прожив три роки. Після того його було поставлено 
економом і при цьому служінні він подбав про те, щоб лавра 
вельми розрослась. Святий Сава хотів, щоб Іван був висвячений 
на священика. Через те вони обоє пішли до Єрусалимського па-
тріарха Іллі. Коли Іван залишився наодинці з архипастирем, то 
викрив йому таємницю, ким він є насправді. Патріарх, прикли-
кавши преподобного Саву, сказав йому, що Іван не може бути 
рукоположений на пресвітера. Ігумен через це засмутився, та 
Господь на молитві відкрив йому причину, чому патріарх так 
сказав. Коли Іван дізнався, що настоятель знає його таємницю, 
засумував. Але Сава пообіцяв йому, що нікому цього не розпо-
відатиме. З того часу блаженний Іван мовчки сидів у келії, ні з 
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ким не розмовляючи. Приходив до нього лише один послушник, 
що служив йому.

Після чотирьох років такого життя, у 50-літньому віці, под-
вижник вирушив у пустелю Рува і перебував там дев’ять років. 
Мав він одного учня. Наближався празник Пасхи. Молодий монах 
хотів повернутися у монастир, бо у них не було жодних святкових 
страв. Однак старець відповів йому: «Не покидаймо це місце, але 
віруймо, що Той, Хто нагодував Ізраїльтян в пустелі, прогодує і 
нас, та пошле нам не лише потрібне, але й щедре, бо написано: 
“Не турбуйтеся, говорячи: Що будемо їсти, що пити? Отець 
ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Але шукайте перше 
Царство Боже та Його справедливість, а все те вам додасться”» 
(Мт. 6, 31–33). Але брат, не послухавши, відійшов до лаври. Тоді 
прибув до преподобного зовсім незнайомий чоловік, який приніс 
на ослі хліби, вино, єлей, сири, яйця і мед. А бідний учень, втра-
тивши дорогу, блукав пустинею три дні, аж поки не вернувся 
повністю виснажений у печеру свого старця. Він, побачивши 
так багато страв, які Господь послав своєму угоднику на свято, 
здивувався і соромився навіть подивитися йому в лице.

Двоє учнів преподобного Івана розповідали: «Якось ми були 
вислані старцем до одного міста по справах. Дорогою перед нами 
з’явилися два леви. Від страху ми заціпеніли. Тут поміж нами 
став блаженний наш отець та наказав не боятися. Тоді звірі, 
наче бичом вдарені, втекли. Опісля авва зник з наших очей, а ми 
продовжували свою путь, хвалячи Господа». Коли ми вернулися, 
слуга Божий промовив до нас: «Бачите, діти, як я вам допоміг 
у потребі, бо, будучи тут, багато молився за вас до Бога і Він 
вчинив з вами милість». Кирило, автор цього життєпису, опові-
дає свій особистий досвід зі старцем: «Вирішивши посвятити 
себе Богові, я попросив у блаженного Івана про настанови. Він 
сказав мені: “Якщо хочеш спастися, іди у лавру Євтимія Вели-
кого”. Проте я, будучи молодим і безумним, не послухав поради 
святого та вирушив до іншого монастиря. За те на мене впала 
люта недуга. Лежачи на одрі, я побачив преподобного Івана, який 
наказав мені йти в Єрихон. Пробудившись, я чувся цілком здоро-
вим і негайно подався у дорогу. У місті я зустрів одного монаха, 
який привів мене до монастиря отця Євтимія».

Через нашестя диких арабів на Палестину Іван був змушений 
повернутися в лавру. Він тоді мав 56 років. Ніхто ще не знав, 
ким насправді є цей простий монах, окрім патріарха Іллі та пре-
подобного Сави. Але Бог захотів прославити свого смиренного 
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раба перед усією братією. Сталось це так: Архиєпископ Адерій 
прийшов до Єрусалиму поклонитися святим місцям. Уночі він 
мав видіння, у якому йому було наказано відвідати Івана Мов-
чальника, що ради Бога залишив єпископство та добровільно по-
корявся бідністю і послухом. Прибувши в лавру, Адерій знайшов 
святого й довго говорив з ним про його життя. Тоді всім стало 
відомо про велику приховану гідність Божого угодника. Після 
цих подій преподобний Сава відійшов до Господа. Блаженний 
Іван не був присутній при його смерті, через що дуже сумував. Та 
уві сні він побачив померлого, який до нього говорив: «Не сумуй 
через мій відхід, отче. Я хоч тілом відлучився від тебе, але духом 
є з тобою». І провістив, що невдовзі постане єресь, яка дуже збен-
тежить братів. «Господь хоче, щоб ти підбадьорював їх», — мовив 
Сава. І справді, у ті дні поширилась Орігенова єресь і багато хто 
спокусився нею. Преподобний Іван Мовчальник тоді не мовчав, 
але словом своїх уст, наче мечем, воював проти єретиків.

Одна жінка на ім’я Раїна, диякониха Константинопольської 
церкви, почувши про блаженного, привела до нього свого пле-
мінника-відступника. Побожна жінка доклала багато зусиль, 
аби навернути його до Святої Церкви, однак нічого не могла 
заподіяти. Покликавши одного з учнів старця, вона попросила 
завести її небожа до нього, вірила бо, що його молитвами Бог 
зламає затверділе серце єретика. Станувши перед Іваном, учень 
благав благословення для себе й для того племінника. Преподо-
бний відповів: «Тебе благословлю, але того, що з тобою — ні, поки 
не зречеться єресі й не приєднається до святої Церкви». Здиву-
вався відступник такій прозорливості старця і справді покаявся.

Доживши до глибокої старості, маючи 104 роки, св. Іван упо-
коївся у Господі, якому слава навіки. Амінь.



355

свЯта мученицЯ варвара

За  правління  імператора 
Максиміана  (286–305) жив у 
місті  Іліополі багатий  і слав-
ний купець, ревний поганин 
Діоскор. Мав він єдину доч-
ку на ім’я Варвара, яку беріг 
немов зіницю ока. Коли вона 
підросла, то він побудував для 
неї вежу, всередині якої влаш-
тував розкішні кімнати.  І не 
могла дівчина  звідти нікуди 
виходити, спілкувалася лише 
з своїми служницями. Зробив 
це батько тому, щоб чужі люди 
не звабились красою дівчини, 
а також, щоб вона не чула ні-
чого про Христову віру. Однак 
Варвара часто, задивляючись 
на  ясність  зір,  велич  сонця, 
могутність гір та широту полів, голосно роздумувала: «Хто ство-
рив всю цю красу?». Слуги їй відповідали: «Боги, яких шанує твій 
батько». Однак дівчина сумнівалась: «Як вони могли щось сотво-
рити, будучи самі ділом людських рук?». Такі й подібні питання 
задавала собі молода дівиця, шукаючи правду. Одного разу її 
серце осяяла благодать Святого Духа і вона збагнула: «Має бути 
один Бог, Предвічний, який своєю Всемогутністю усе створив. 
У Ньому міститься все і Він про всіх думає». Це світло запалило 
у ній бажання пізнати свого Творця і любити Його.

Коли дівчині виповнилось 20 років, Діоскор задумав видати 
її заміж. Проте Варвара навіть чути не хотіла про шлюб, бо вва-
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жала втрату невинності великою шкодою. Вона рішуче заявила, 
що саму себе вб’є, якщо її будуть змушувати одружитися. Батько, 
приписуючи це молодому віку й незнанню світу, дав дочці волю, 
а сам вирушив у далеку дорогу. Цнотлива Варвара, за Божим 
провидінням, зразу потоваришувала з дівчатами-християнками, 
які розказали їй про Ісуса. Коли почула про Воплоченя Божого 
Сина, Його добровільні страсті й славне воскресіння, то відразу 
повірила. Її серце запалало любов’ю до Христа і вона прагнула 
охреститись. Трапилось так, що в той час у місто таємно прибув 
священик з Олександрії. Довідавшись про те, дівчина прикли-
кала його до себе, щоб навчив її всіх правд християнської віри. 
Незабаром вона прийняла святе Хрещення з рук пресвітера і 
так знайшла спасіння. Відтоді раба Божа цілковито посвятилась 
Богові, служачи Йому молитвою та постом.

Перед від’їздом Діоскор наказав побудувати біля свого дому 
велику лазню. Якось Варвара побачила, що в одній зі стін були 
два вікна. Щоб мати пам’ять про Пресвяту Тройцю, свята звеліла 
зробити ще одне віконце. Проходивши попри ідолів, що були у 
їхньому домі, вона серцем сумувала над загибеллю душ поган 
та з гнівом плювала в обличчя божків. Коли батько повернувся 
з дороги, побачив лазню з трьома вікнами і став кричати на 
робітників, чому не виконали роботу за його наказом. Ті оправ-
довувались, кажучи, що так хотіла його донька. Коли Варвара 
пояснювала причину, чому так сказала робітникам, ніяк не таїла, 
що вона є християнка. Це довело Діоскора до шаленого гніву, він 
витягнув меч і кинувся на власну дитину, щоб її вбити. Варва-
ра втікала, а опинившись перед скелею, у безвихідній ситуації 
увізвала до Господа. І тут скеля розступилась, а після того, як 
діва увійшла всередину, скеля знову зійшлася. Згодом Варвара 
знайшла пристановище в одній печері, однак батько про те діз-
нався. Прибувши туди, почав без милосердя бити свою дочку, 
а опісля потягнув за волосся додому. Невдовзі він повів святу 
перед прокуратора Мартіяна.

Ігемон настрашився, бачивши рани, які завдав Варварі влас-
ний батько,  і почав ласкаво намовляти  її до поклоніння  ідо-
лам. Мучениця завзято відмовлялась від багатства, почестей 
та світської марноти, визнаючи й прославляючи Спасителя. «Я 
приношу повсякчас жертву хвали моєму Творцю, — казала 
вона, — і сама хочу бути Йому жертвою, адже Він єдиний 
істинний Бог, а твої бездушні ідоли є нічим!». Тоді кат звелів 
бити дівицю воловими жилами, від чого аж земля забагрянилась 
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кров’ю. Потім рани терли гострими черепками та волосяницею 
і посипали сіллю. Врешті суддя наказав кинути її у темницю, 
поки не придумає лютіші муки. Ледь жива Варвара зі сльозами 
молилась: «Господи, Боже мій, не покидай мене, не відступи 
від мене; поспіши мені на допомогу, Ти — моє спасіння!» 
(Пс. 37, 22–23). Раптом дівчину осяяло велике світло і вона по-
бачила Ісуса, який дивився на неї люблячим поглядом. «Будь 
смілива, Моя наречена, — сказав Він, — і не бійся, бо Я з тобою 
і охороняю тебе. Бачу твій подвиг та полегшую твої терпіння 
і готую тобі вічну нагороду у Своїм небеснім Царстві. Потерпи 
до кінця, бо скоро насолодишся нескінченими благами». Почувши 
ці слова, свята розпалилась божественною любов’ю і сповнилась 
невимовною радістю.

Другого дня мученицю знову повели на допит. Погани, ба-
чивши її цілком здоровою, жахнулись, проте приписали це чудо 
своїм ідолам. Варвара промовила до Мартіяна: «Господь мій, 
Ісус Христос, зцілив мене. Він усі хвороби лікує і мертвим 
життя подає, Йому кланяюся. Ти ж осліплений розумом, 
не можеш Його бачити, бо недостойний!». Розлючений му-
читель наказав повісити дівчину на дереві й залізними гаками 
дерти її тіло та припікати свічками. Вона ж молилась: «Все собі 
візьми, Ісусе, тільки Свого Духа не відійми від мене». Серед 
натовпу, що спостерігав за муками святої, була одна віруюча 
жінка на ім’я Юліанія, яка прилюдно визнала себе християнкою. 
За те її прив’язали поруч з Варварою і так само катували. Але 
Божа сила невидимо укріпляла подвижниць. Коли нечестивий 
прокуратор побачив, що ніяк не вирве з їхніх сердець Христової 
віри, виніс смертний вирок. Слугині Божі сповнились радості, 
бажаючи якомога швидше звільнитися від тіла й відійти до Го-
спода. Тоді відбулось щось жахливе, від чого кров застигла у 
жилах: затверділий Діоскор власноручно відтяв голову своїй 
дитині. Юліанію убив іншій воїн. Божа кара впала на обох катів: 
вдарені блискавкою, вони нагло померли.

Тіла мучениць поховав один побожний чоловік Валентіян. Пі-
зніше мощі св. Варвари були перенесені у Царгород. У 1108 році 
грецька принцеса Варвара, виходячи заміж за Святополка ІІ 
Ізяславича1, перенесла їх до Києва. Святополк побудував у Киє-
ві знаменитий Михайлівський золотоверхий монастир, у якому 
поклали чесні останки страждальниці. Безмірна кількість свід-

1  Святополк ІІ (Михаїл) — Київський князь (1093–1113).
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чень розповідає про чудеса, що при них відбулись. Схід і Захід 
св. Варвару почитає як помічницю у добрій смерті. Хто з вірою 
до неї прибігає, не помре несподіваною смертю, а спочине в 
Божій ласці — покаявшись і примирившись зі своїм Господом.

ghhgfghhg

свЯтий іван Дамаскин

Преподобний Іван народив-
ся  676  року  у місті  Дамаску. 
Сарацини1, які заволоділи те-
риторією Сирії, жорстоко пере-
слідували вірних, нікому не доз-
воляючи відкрито ісповідувати 
Христа.  Проте  батько  Івана, 
Сергій,  за Божою благодаттю 
знайшов ласку у сарацинів і був 
визначним чиновником халіфа, 
хоч і був християнином. Маючи 
таку владу, він всіляко допома-
гав одновірним братам, одних 
викуповуючи з полону,  інших 
рятуючи  від  смерті.  Батько 
також піклувався про те, щоб 
син отримав християнське ви-
ховання. Тому старанно просив 

в Бога, щоб послав йому таку людину, яка б Івана навчила не 
лише світської мудрості, але й благочестивого життя. І Господь 
його вислухав. Одного дня він побачив старого монаха на ім’я 
Косьма, якого разом з іншими полоненими погани хотіли вбити. 
Монах невтішно плакав, бо не отримав можливості передати свої 
знання комусь іншому. Дізнавшись про те, Сергій викупив його 
з полону і привів у свій дім. Так він виховував молодого Івана та 
Сергієвого прийомного сина, що також називався Косьма. Здібні 
юнаки швидко поступали у науці, осягаючи глибини мудрості. 
З Божою допомогою і безнастанним трудом вони досягли тих 

1  Сарацини — войовничі арабські племена; після VI століття ця назва 
поширилась на мусульман.
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знань, що і їх учитель, а Іван навіть перевершив його, особливо 
в богослов’ї. Проте залишився покірним, немов дерево, що кло-
ниться до землі, коли приносить багато плодів.

Закінчивши навчання своїх учнів, монах Косьма попрощав-
ся з Сергієм і відійшов до лаври преподобного Сави, бажаючи 
навчитися там вищої мудрості, правдивої, непроминаючої, яка 
спасає людину, а нею є наслідування Христа.

Пройшло кілька років, батько Івана переставився. Святий, 
хоч  і не хотів, але був змушений прийняти його посаду. У ті 
часи, за царювання Лева ІІІ  Ісавра (717–741), у Візантійській 
імперії розповсюдилась єресь іконоборства. Правовірних пов-
сюди мучили, і нищили святі ікони. Іван, почувши про те, хоч 
був мирянином, взяв до рук перо, і неначе мечем, почав тяти 
видумки єретиків. Його послання невдовзі поширились по всій 
Візантії. Вістка про хороброго Христового воїна дійшла аж до 
вух самого імператора. Нечестивець, не терплячи викриття свого 
відступництва, придумав підлий план. Звелів бо своїм слугам 
знайти якийсь один з листів святого, а в ньому наказав писарям 
написати Івановим почерком послання, у якім святий нібито 
закликає імператора напасти на Дамаск, обіцяючи допомогу в 
боротьбі. Тоді Лев відправив до князя сарацинів своє мирне при-
вітання й разом з тим і цей фальшивий лист. Халіф розпалився 
страшним гнівом. Негайно прикликав Івана та без якого-небудь 
дослідження справи звелів відрубати йому праву руку. Так рука, 
яка обороняла правдиву віру, повисла на міському торговищі. 
Увечері халіф трохи заспокоївся. Блаженний ісповідник випро-
сив у нього дозволу взяти свою правицю. Впавши перед іконою 
Пресвятої Богородиці, він довго молився за чудо, щоб його рука 
могла ще більше прославити Її Сина. Мати Божа йому з’явилась 
уві сні та промовила до нього: «Твоя правиця здорова, нічим не 
журися, але працюй, як мені обіцяв». Коли Іван пробудився, по-
бачив чудо, яке сталось за словом Діви Марії. На руці залишився 
лише червоний шрам, що свідчив про колишнє усічення. Тоді 
він, дякуючи Богородиці, склав до Неї преславний гімн: «Тобою 
Благодатна», який донині співається підчас Літургії св. Василія 
Великого. Халіф, дізнавшись про диво, розкаявся, що несправед-
ливо засудив невинного, і хотів повернути святого на колишню 
посаду. Проте слуга Божий просив відпустити його, бажав-бо 
вступити у монастир. Після довгих вмовлянь князь погодився.

Іван відразу роздав усе своє велике багатство бідним та виру-
шив у монастир Сави, неподалік від Єрусалиму. Ігумен зрадів, що 
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такий славний чоловік забажав посвятити себе Богові. Однак ні-
хто з братії не захотів взяти його собі за учня, бо боялися настав-
ляти так розумного мужа. Лише один старець, простий норовом 
та строгий звичаями, погодився прийняти Івана. І відразу дав 
йому такі правила: «Нічого не чини по своїй волі. Не насмілюйся 
писати жодних творів, ані нікого не навчай. Не думай про світ-
ську суєту, не хвалися своєю вченістю, а радше багато плач над 
гріхами колишнього життя, якщо хочеш від них звільнитися. Не 
довіряй своєму розуму, бо він не є непохитний і може згрішити. 
Тому не дозволяй своїм думкам повсюди блукати, але зосередь 
свій розум на одного Бога. Так твоя душа освятиться і тіло 
очиститься, й ти поволі станеш духовною людиною». Преподо-
бний Іван, як добрий учень, старався нелицемірно виконувати 
постанови духовного отця. Знаючи, що основою монашого життя 
є послух, старець намагався саме у ньому вправляти св. Івана. 
Одного разу він послав його до Дамаску продавати кошики, сві-
домо встановивши значно більшу ціну. Однак св. Іван навіть у 
думці не збунтувався і не казав: «Хочеш, щоб мене висміяли? За 
таку ціну продавати кошики — це нерозум! А ще й у місті, де 
мене всі знають, як колишнього славного чиновника!». Навпаки, 
він відразу склонив голову, просячи благословення, і поспішно 
відійшов. Мешканці, почувши по скільки він продає товар, сва-
рились, інші ж підсміхалися. Однак, колишній слуга Івана його 
впізнав і з милосердя до нього купив кошики.

За якийсь час помер один монах, а брат померлого дуже суму-
вав за ним. Тому він попросив святого скласти якусь похоронну 
жалісну пісню. Той спочатку відмовлявся, боячись переступити 
заповіді старця, однак по довгому вмовлянню врешті погодився. 
І написав св. Іван свої знамениті похоронні стихири, які до сьо-
годні Христова Церква співає, ховаючи померлих. Старий монах, 
дізнавшись про це, прогнав свого учня від себе як неслухняного 
бунтівника. Преподобний гірко плакав, подібно як Адам після ви-
гнання з раю, і просив інших братів заступитися за нього. Вони 
благали старця , щоб помилував Івана, але той не хотів. На кінець 
сказав: «Дам йому таку покуту: якщо власноручно помиє у ці-
лій лаврі ті місця, на які люди ходять справляти свої потреби, 
то прийму його назад». Отці, зустрівши Івана, навіть не думали 
казати йому за покуту, бо не вірили, що на таке погодиться. 
Однак він надокучав їм своїми проханнями. Коли він дізнався, 
що повинен зробити, негайно почав виконувати завдання. Ба-
чивши таке впокорення, авва пожалів його й увів у свою келію. 
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Невдовзі Пречиста Діва Марія об’явилась Івановому старцю і 
мовила до нього: «Чому ти загородив джерело, що може давати 
живу воду? Дай йому текти, щоб ті, які прагнуть — напилися. 
Бо він напише догми, якими утвердить правдиву віру і викриє 
єретичну розпусту. Вся вселенна радуватиметься піснями, 
що складе Мій слуга». Зранку старець закликав преподобного 
до себе і сказав:  «Дитино Христового послуху, прошу, прости 
мені, бо через свою твердолобість я був перешкодою для тебе. 
Тепер відкрий свої уста і пиши все, що Святий Дух вклав тобі 
на серце, бо це воля Богоматері».

До головних творів блаженного Івана Дамаскина належать Ок-
тоїх, більша частина якого укладена ним, книга «Точний виклад 
правовірної віри», яка впродовж тривалого часу використовува-
лась як найкращий підручник у богословських школах. Далі він 
написав безліч канонів на Господські та Богородичні празники 
і на честь святих, та багато листів. За це все його було прозвано 
«Золототочивим». У цих працях святому помагав його вищез-
гаданий брат Косьма, який згодом став Маюмським єпископом.

У 735 році Єрусалимський патріарх висвятив преподобного 
Івана на священика і призначив проповідником при церкві Во-
скресіння. А коли імператор Константин Копронім, син Лева ІІІ, 
ще завзятіше, ніж його батько, поширював єресь іконоборства, 
то слуга Божий пішов до Царгорода, де прилюдно виступив про-
ти нього та тих єпископів, які стали єретиками, відрікшись Бога 
й совісті. За те озлоблений правитель на своєму псевдособорі у 
755 році кинув церковну клятву на святого. На це Іван відпо-
вів двома посланнями, у яких викрив єресь та її прихильників. 
Іван Дамаскин дожив до глибокої старості, добре послуживши 
Христовій Церкві. Перед своєю смертю ще раз перейшов усі 
свої книги, виправляючи в них те, що йому видавалось занадто 
витонченим і непростим. Досягнувши святості, перейшов до 
вічного життя 776 року.
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свЯтий сава освЯчений

Святий  Сава  народився 
439 року в селі Муталаска по-
близу міста Кесарія в Капа-
докії. Його батько називався 
Іван, а мати — Софія. Вони 
обоє були дуже побожними і 
багатими людьми. Іван був во-
їном і коли Саві виповнилося 
щойно п’ять років, він був зму-
шений разом з дружиною ви-
рушити до Олександрії в Єги-
пет. Батьки залишили сина під 
опікою Єрмія, брата матері. 
Однак його жінка була дуже 
сварливою і часто знущалася 
над Савою. Тому хлопець втік 
від Єрмія і пішов до батьково-

го брата Григорія. Коли ж між обома родинами настала ворожне-
ча через маєтки, малий Сава, що мав тоді вісім років, утік від обох 
стриїв у монастир Флавіанів. Там, під проводом старих монахів, 
хлопець зростав у чеснотах і науці, а найбільше в послуху і покорі.

За деякий час Єрмій  і Григорій примирились між собою і 
прийшли в монастир до Сави й почали його спокушати, щоб він 
повернувся до них. Але хлопець хотів краще жити в Божому домі, 
ніж жити серед гріха, і монастирське життя любив більше, ніж 
світське. Тому він сказав своїм стриям: «Від тих, що хочуть мене 
відвернути від Божої дороги, я тікаю, ніби від змія. Боюся, щоб 
ваші слова не знищили моє покликання». Так Сава залишився в 
монастирі і хоч був наймолодший з монахів, проте перевищував 
багатьох у молитві та побожності.
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Коли св. Саві виповнилося вісімнадцять років, він забажав 
піти до Єрусалиму, щоб там поклонитися святим місцям і по-
дивитися на життя пустельників. Тому він прийшов до архи-
мандрита  і просив його, щоб той дозволив йому вирушити в 
дорогу. Проте архимандрит сказав йому: «Не є добре юному тобі 
подорожувати, але корисно бути на одному місці». Але невдовзі 
Бог промовив у видінні до архимандрита: «Відпусти Саву, хай 
послужить мені в пустелі». Тоді він прикликав хлопця, благо-
словив його і відпустив з молитвою в дорогу.

Коли Сава прибув до Єрусалиму, то поселився там в одному 
монастирі й перезимував у ньому. Потім він пішов до пустельної 
лаври св. Євтимія і, припавши до ніг цього великого святого, 
просився, щоб той прийняв його до своїх учнів. Святий Євтимій, 
побачивши юного хлопця, послав його до монастиря для почат-
ківців під начальство свого учня ігумена св. Теоктиста. Також 
старець пророкував про нього, що він в близькому часі Божою 
благодаттю засіяє в монашому житті більше від інших і що має 
збудувати лавру, більшу від усіх лавр у тому краю.

Преподобний Сава був сильним та енергійним, він з любов’ю 
помагав усім братам у їхній праці, сам носив до монастиря воду 
й рубав дрова. На всіх молитвах і працях він був найперший, а 
відходив — останній. Одного разу ігумен послав його з іншим 
монахом до Олександрії. Там він несподівано зустрівся зі своїми 
батьками. Коли вони побачили Саву, то почали зі сльозами на 
очах просити його, щоб він покинув монаше життя і вступив до 
війська. Однак Сава навіть чути про це не хотів і сказав своїм 
батькам: «Боюся сказаного Ісусом слова: “Хто любить бать-
ка або матір більше, ніж Мене, той недостойний Мене. 
І хто не бере свого хреста й не йде слідом за Мною, той 
недостойний Мене” (Мт. 10, 37–38). Як можу вибрати вас 
понад Бога? І ваше марне життя більше від хреста? Як 
маю вибрати ваше військо понад військо духовне? Якщо 
навіть земні царі віддають на муки воїнів, що втекли з 
їхніх полків, то наскільки більше Небесний Цар не поща-
дить тих, які, вступивши в Його військо, покидають ви-
браний полк. Якщо й надалі будете мене змушувати, щоб 
я відступив від монашого життя, то не буду вас більше 
називати своїми батьками». Іван і Софія, бачивши, що сина 
не переконають, з великим плачем відпустили. Коли вони відпу-
скали Саву, то просили його, щоб він взяв від них на дорогу сорок 
золотих. Хлопець не хотів  їх прийняти, але щоб не засмутити 
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батьків ще більше, взяв тільки три золоті, які після повернення 
до монастиря віддав ігуменові.

Коли преподобному Саві виповнилось 30 років, тоді св. Євти-
мій дозволив йому перебувати в окремій келії на пустині. Упро-
довж п’яти днів Сава перебував на самоті, молився і плів по 
десять кошиків щодня. В суботу зранку він повертався до мо-
настиря, і тут цілу ніч перебував на спільній молитві, а в неділю, 
після святого Причастя та спільного обіду, забирав пальмове 
листя на плетіння кошиків і повертався до своєї келії. Святий 
Євтимій називав преподобного Саву «молодим старцем» і кожно-
го року, йдучи на Великий Піст в пустелю, брав його і ще одного 
монаха Дометіяна разом з собою.

Після смерті св. Євтимія Сава пішов на схід в іншу пустелю, 
що була з боку Йордану. Йому тоді було 35 років. У пустелі до 
нього приєднався один монах на ім’я Антій, що спочатку довший 
час жив з преподобним Теодосієм. І через нього св. Сава познайо-
мився з отцем Теодосієм. Коли Сава прожив у тій пустелі чотири 
роки, то переходив іншими пустинними місцями, щоб знайти 
собі печеру. Тоді він вийшов на один високий горб і перебував 
там вночі на молитві. Під час молитви йому з’явився ангел, який 
показав йому долину, де колись тік потік із Силоама на південь, 
і сказав: «При тій долині на схід є печера, поселись у ній. Бог, що 
дає їжу звірям і воронятам, які до Нього кличуть, і тебе прого-
дує в тій печері». Коли закінчилось видіння і настав ранок, Сава 
спустився з гори й, знайшовши печеру, про яку говорив ангел, 
поселився в ній. Мав він тоді 40 років. Важкодоступна була та 
печера, в якій жив святий, тому Сава звісив з неї мотузку, якою 
спускався по воду. Бог, як і обіцяв, потурбувався про їжу для 
свого раба. Одні люди часто приходили до печери преподобного 
і приносили йому хліби, сири, фініки та іншу їжу.

Спочатку Сава жив у своїй печері п’ять років сам-один. Там 
він розмовляв тільки з одним Богом і постійними молитвами 
перемагав невидимих ворогів. Згодом до нього почали прихо-
дити чоловіки, що бажали за його прикладом провадити Богу 
посвячене життя. Для них Сава збудував лавру, тобто такий 
монастир, де монахи мешкали в окремих келіях, що були розта-
шовані біля церкви. Також святий побудував серед висохлого 
потоку маленьку церковцю, в якій Службу Божу правилося лиш 
тоді, коли туди приходив якийсь священик, бо преподобний 
Сава через велике смирення навіть не смів думати про те, щоб 
прийняти сан священства.
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Одної ночі Сава ходив навколо потоку і співав Давидові псал-
ми та раптом при горі, що була з західного боку потоку, з’явився 
вогненний стовп. Святий молився ще до ранку, а потім пішов 
подивитись на те місце і знайшов там велику й гарну печеру, 
що була подібна на церкву. Вона мала широкий вхід з півдня 
та достатнє освітлення від сонячного проміння. Сава прикрасив 
печеру, зробив з неї церкву, і наказав братам збиратися там на 
молитви у всі суботи та неділі.

З кожним днем кількість братів збільшувалась і через деякий 
час їх вже було 150. Але тому що між ними не було ні одного свя-
щеника, деякі монахи почали нарікати на св. Саву. Вони навіть 
звернулися до Єрусалимського патріарха Салюстія, щоб дав їм 
іншого настоятеля. Проте патріарх, знаючи святе життя преподо-
бного, докорив бунтівливим монахам і висвятив Саву 491 року, 
проти його волі, на священика. Мав тоді святий 53 роки.

У той час, коли після смерті Салюстія (493) патріархом став 
Ілля, блаженний Сава захотів купити одну землю, прилеглу до 
лаври, щоб там збудувати келії для монахів, що приходили здале-
ку. Той, що продавав, просив багато золота, а старець у той час 
мав лише пів золотого. Проте він поклав надію на Бога, якого 
понад усе любив, та сказав продавцеві: «Візьми, брате, це нині як 
завдаток до ранку. Якщо ж зранку я не дам всієї ціни, то нехай 
позбудуся і завдатку». Тоді він пішов у келію і там перебував 
цілу ніч на молитві. Коли наближався ранок, хтось незнайомий 
увійшов до святого, дав йому в руку сто сімдесят золотих і зразу 
відійшов, нічого не сказавши. Сава подякував Богові за такий 
дар і пішов й заплатив повну ціну за землю.

За короткий час деякі монахи, а було  їх до сорока, знову 
збунтувалися проти свого настоятеля і багато робили йому при-
крощів. Святий Сава, уступаючи їхньому неправедному гніву, 
залишив лавру  і відійшов у Скитопольські краї та поселився 
у пустельному місці при ріці Гадарії. Там він знайшов лев’ячу 
печеру й увійшов до неї. Тоді, помолившись, ліг спочити. Опів-
ночі прийшов лев і, знайшовши в своїй печері старця, взяв його 
зубами за одяг та витягнув із печери. Сава не злякався лева, але 
знову повернувся до печери. Там клякнув і почав молитися, а 
лев чекав, поки він закінчить молитву. Коли святий помолився, 
то сів на місце, де спав лев. Тоді лев знову за одяг витягнув його 
з печери. Сава промовив до нього: «О звіре, печера простора, 
може вмістити нас обох. Ми можемо жити разом, бо один Тво-
рець нас створив. Але якщо не хочеш жити зі мною, то краще 
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ти піди звідси». Лев, чуючи такі слова, відійшов засоромлений. 
Святий Сава прожив на тому місці деякий час, зібрав там багато 
братів, настановив їм ігумена і повернувся до свого монастиря, 
думаючи, що бунтівники вже покаялись.

Проте, коли святий прийшов до лаври, то побачив, що бунтів-
них братів стало ще більше, їх вже було шістдесят. Він пробував 
їх направити, але вони не захотіли. Тоді Сава знову покинув 
лавру і відійшов у Нікопольські краї. Там зібрав навколо себе 
братів й заснував монастир. Через деякий час св. Сава пішов 
до Єрусалиму на свято відновлення храму Воскресіння Господ-
нього. Коли його побачив Єрусалимський патріарх, то був дуже 
радий і, відвівши його окремо, просив, щоб він повернувся до 
своєї лаври. Преподобний відмовлявся і розказав патріархові 
про монахів, які збунтувалися. Дізнавшись про це, патріарх 
написав листа, в якому наказав всім монахам великої лаври 
слухати св. Саву і підкоритися його волі. Сава прийшов у лавру 
і прочитав писання патріарха, але збунтовані монахи не під-
корилися і, покинувши монастир, поселилися в іншій пустелі. 
Проте через деякий час в їхньому монастирі настав голод. Тоді 
св. Сава в усьому їм допомагав й упокорив їх своєю лагідністю 
так, що вони пізнали свій блуд і визнали його владу над собою.

Завжди, коли Церкві загрожувала небезпека, преподобний 
Сава сміливо ставав в її обороні, навертав єретиків та укріпляв 
усіх у вірі. Коли імператор Анастасій І (491–518) почав підтри-
мувати євтихіанську1 єресь, то Сава, хоч уже мав 70 років, на 
прохання патріарха Іллі прийшов до Царгороду, щоб пояснити 
імператору правдиве вчення та стати в обороні правдивої віри. 
Імператор на деякий час прислухався до святого, проте потім 
вигнав Єрусалимського патріарха Іллю на заслання, де той по-
мер, і тим показав, що знову повернувся до єресі. Тоді св. Сава, 
попри старечий вік, пройшов Кесарію, Скитополь та інші місця 
Палестини, всюди навчаючи і скріплюючи людей у Христовій 
вірі. Після смерті  імператора Анастасія  І владу прийняв Юс-
тин І  (518–527), який прийняв правовірне вчення і повернув 
мир Христовій Церкві.

Одного разу, коли надходила неділя, економ великої лаври 
сказав до св. Сави: «Не можемо, отче, цієї суботи і неділі вда-

1  Євтихій стверджував, що в Ісусі Христі є тільки одна природа. Ця 
єресь монофізитства була засуджена на IV Вселенському Соборі в 
Халкедоні 451 року.
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рити в дзвони. Бо ми не тільки не зможемо накормити отців 
і людей, які зберуться, але навіть не маємо хліба для Святої 
Літургії». Преподобний відповів:  «Я через брак їжі не залишу 
Службу Божу. Вірю, що Той, Хто наказав не турбуватися про 
завтрашній день, має силу прогодувати нас в цей час. Нехай 
паламар продасть щось із посуду чи риз й нехай за ті гроші 
купить потрібне для Святої Літургії». Так святий відповів еко-
номові й всю надію поклав на Бога. І ще не наступила неділя, як 
прийшли до Сави якісь юнаки, що вели з собою 30 ослів, наван-
тажених хлібами, пшеницею, вином та іншими харчами, і все 
те вони віддали святому. Тоді він подякував Богові і сказав до 
економа: «Що скажеш, брате, чи заборонимо вдарити в дзвони 
цієї неділі, бо нема що запропонувати отцям, які зберуться?». 
Економ здивувався великій вірі святого і просив прощення за 
своє маловірство.

Коли Саві було 90 років, то в Палестині повстали самаряни. 
На прохання нового єрусалимського патріарха Петра святий 
знову прибув до Царгороду, щоб поговорити з імператором. Сава 
просив його, щоб він збудував твердиню для охорони монахів 
перед нападами грабіжників та щоб видав розпорядження проти 
самарянських бунтівників. Імператор виконав усі його бажання і 
дав йому все потрібне для монастиря. Коли одного дня імператор 
був зайнятий вирішенням тих справ, то Сава, що був тоді разом 
з ним в його царській палаті, вийшов на молитву. Тоді його учень 
Єремія, побачивши це, сказав:  «Чесний отче, коли імператор 
стільки турбується про наші справи, то чому ти відійшов від 
нього і стоїш тут окремо?». На це Сава відповів:  «Імператор 
виконує свій обов’язок, а ми мусимо виконувати свій».

Незабаром, після повернення до своєї лаври, св. Сава тяжко 
захворів. Бог об’явив йому, що вже наближається кінець його 
життя. Тоді він назначив замість себе нового настоятеля на ім’я 
Меліт і дав йому потрібні вказівки. Потім чотири дні лежав мовч-
ки на самоті, приготовляючись до смерті молитвою і розмовою з 
самим Богом. Своє святе життя він закінчив 5 грудня 532 року, 
проживши 94 роки, з яких 59 провів у пустині.
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свЯтий миколай чуДотворець, 
архиЄПискоП мир ликійських

Народився  св.  Миколай 
у 2-й половині  ІІІ століття у 
Ликійській землі в місті Пата-
ра. Батьки, побожні христия-
ни, звалися Теофан та Нона. 
Були  вони  знатного  роду й 
вельми багаті, але не могли 
мати дітей. Віддаючи Бого-
ві  свій  біль,  Теофан  і Нона 
зі сльозами гаряче молились 
і творили милостиню. А Го-
сподь зглянувся на  їхнє по-
дружжя, подарувавши їм цей 
безцінний скарб. У хрещенні 
синові дали ім’я Миколай — 
«переможець». Коли хлопець 
підріс, його вихованням за-
йнявся  стрий,  єпископ Па-
тар, також Миколай. Юнак 

ухилявся від світських друзів і марних розмов, уникав навіть 
погляду на жінок, щоб зберегти чистоту. Цілими днями й ночами 
перебував у церкві на молитві або читанні Божого Слова. Так він 
збагатився ласками Святого Духа, для якого він став достойним 
житлом. Юнак, просвітлений Божою благодаттю, за короткий 
час осягнув мудрість старця. Бачивши таке чеснотливе життя 
свого племінника, дядько висвятив його на священика. Невдовзі 
після того батьки святого переставились до Господа, залишивши 
йому у спадщину великі статки. Однак він не прив’язувався до 
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багатства, ані не турбувався про його примноження. Навпаки, 
відрікшись світських бажань, цілим серцем посвятився Богові. 
Своє майно роздав бідним, творячи милостиню.

Жив у тому місті один дуже зубожілий муж, який колись був 
заможній та славний. У нього були три доньки, яких не міг ви-
дати заміж, бо не мав приданого. А коли в хаті забракло навіть 
їжі, задумав той чоловік пожертвувати цнотою доньок і мати 
прибуток з їхньої краси. Та добрий Бог, не бажаючи смерті гріш-
ника, викрив своєму святому угодникові плани того мужа. Тоді 
Миколай приготував мішечок золота, який хотів потай подати 
нужденному, виконуючи наказ Христа: «Уважайте добре, щоб ви 
не чинили ваших добрих учинків перед людьми, бо не матимете 
нагороди в Отця вашого, що на небі» (Мт. 6, 1–4). Опівночі він 
наблизився до дому того мужа та через віконце вкинув гроші 
усередину. Зранку, знайшовши подарунок, бідолаха дуже здиву-
вався. Воздавши хвалу Богові, він видав свою найстаршу дочку 
заміж. За кілька днів після того повторилось те саме і чоловік зміг 
віддати заміж і середню доньку. Маючи ще наймолодшу доньку, 
чоловік догадувався, що і третього разу отримає таємний дару-
нок, тому декілька ночей не спав, щоб побачити свого добродія. 
Зачувши, як мішечок з золотом знову впав в його домі, побіг зі 
всіх сил, щоб наздогнати таємного добродія. Впізнавши у ньому 
св. Миколая, впав перед ним і цілим серцем дякував йому.

Миколай вирішив відвідати Палестину, щоб поклонитися свя-
тим місцям. Пливучи кораблем, святий передрік мореплавцям, 
що настане сильна буря, бо злий дух бажає погубити їх. Так і 
сталось, але завдяки ревній молитві слуги Божого море заспоко-
їлось. Тоді один з моряків, вилізши на щоглу, впав з неї й забив-
ся. Миколай за нього помолився і Господь, вислухавши молитву 
свого угодника, на великий подив усіх повернув його до життя. 
Їхня плавба закінчилась щасливо в Олександрії  і вмить чутка 
про прихід чудотворця поширилась по цілому місті. Натовпи 
людей приходили до нього, а Миколай зціляв хворих, звільняв 
біснуватих й утішав скорбних.

Відтак він прибув до Єрусалиму, де затримався довший час. 
І замислив він стати пустельником, але за Божим наказом по-
вернувся на батьківщину, де вступив до монастиря, заснованого 
його стриєм, що звався «Святий Сіон». Бажав-бо решту свого 
життя прожити в скритому служінні Богові. Одного разу на 
молитві блаженний чув голос з неба: «Миколаю, якщо хочеш от-
римати від Мене вінець, подвизайся для народу. Монастир — це 
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не та нива, на якій маєш принести Мені того плоду, що від тебе 
очікую. Тому йди до людей, щоб Моє Ім’я прославилось у тобі!». 
І зрозумів святий, що Бог кличе його до душпастирського слу-
жіння. Отримавши натхнення згори, він вирушив у місто Мири, 
столицю Ликії. Саме тоді помер тамтешній архиєпископ Іван. 
Усі єпископи тої країни зібралися туди, щоб обрати достойного 
мужа на владичий престол. Не змігши дійти до спільної згоди, 
вони звернулися до Господа молитвою і постом, передаючи йому 
цілу справу. Найстарший серед святителів побачив Божого ан-
гела, який наказав йому вночі стати біля дверей церкви і спо-
стерігати, хто перший увійде всередину, і додав: «Той є, каже 
Господь, ведений Моїм Духом, його поставте архиєпископом; 
називається він Миколай». І справді, першим увійшов до храму 
св. Миколай. Отримавши від Бога такий високий уряд, вже не 
приховував свого добродійного життя, але чинив так, як сказано 
в Євангелії: «Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб 
вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що 
на небі» (Мт. 5, 16).

У ті часи настало останнє переслідування християн за прав-
ління Діоклетіана (284–305) та Максиміана (286–305). Святий 
Миколай відкрито усіх підбадьорював, щоб мужньо витривали 
у вірі. Через те нечестиві погани посадили його у темницю, у 
якій, пробувши немало часу, багато лиха витерпів. Однак це не 
привело відважного страждальця у слабкодухість, а навпаки, 
своїми полум’яними словами він утверджував співв’язнів не 
зрадити свого Спасителя. Та незабаром Господь Ісус зглянувся 
на свій народ, знищив владу язичників і вручив імперію цареві 
Константину, який, сам увірувавши в Христа, дав християнам 
свободу. Тоді й Миколай повернувся на свій престол у Мирах. 
Однак злі духи ніяк не могли знести приходу Христового воїна, 
бо він відразу став до боротьби з ними, руйнуючи ідольські капи-
ща. На кінець вони мусіли втекти, переможені сильною зброєю 
його молитов.

У 325 році був скликаний царем Константином І Вселенський 
Собор у Нікеї проти Арія. Між 380 святими отцями був і владика 
Миколай як один з найдосвідченіших. Чуючи, як Арій безстидно 
хулить Божого Сина, він вдарив єретика по лиці. За те отці за-
брали в святого архиєрейські відзнаки та покарали ув’язненням. 
Однак деякі з них побачили у видінні Господа Ісуса і Пречисту 
Діву, які повертали архиєрею його Євангеліє й омофор. З цього 
отці зрозуміли, що Богові був милий вчинок святого і знову ста-
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вились до нього з пошаною. Повернувшись до Мир, святитель 
очистив свій виноградник від відступників.

Господь творив через Миколая багато чудес.
Якось у Мирах настав такий великий голод, що аж люди ги-

нули. Та Господь заради свого обранця врятував народ наступ-
ним чином: В Італії жив один купець, який, наповнивши судно 
зерном, хотів плисти у далекі краї, щоб продати його. Але уві 
сні явився йому Миколай і, вручивши три золоті як завдаток, 
звелів доставити збіжжя до Мир, а там він отримає повну суму. 
Чоловік, прокинувшись, подумав, що це був просто сон. Коли 
однак побачив у свої руці золото, негайно виконав наказане.

Тим часом у Фригії настало заворушення. Імператор Констан-
тин вислав туди троє воєвод з військом. Вони звалися Непотіян, 
Урс та Єрпиліон. Причаливши до однієї із пристаней Ликійсько-
го краю, що була неподалік від Мир, воїни, як зазвичай буває, 
почали грабувати місцевих жителів. Люди, озброївшись, хотіли 
боронитися. Назрівало страшне кровопролиття. Дізнавшись про 
те, святий відразу пішов у те місто, щоб запобігти міжусобиці. 
Воєводи обіцяли поправу  і що покарають винуватців.  І тут з 
Мир прибуло кілька міщан, які зі сльозами розповідали своєму 
архипастирю, що міський староста Євстафій, підкуплений гро-
шима, засудив трьох невинних чоловіків на смерть. Миколай 
поспішив на місце страти. Прибувши туди, він побачив великий 
натовп людей і ката з оголеним мечем, готового стяти першо-
го  із засуджених. Приступивши без страху, владика вихопив 
меч з руки воїна й кинув на землю. Чоловіки, яким неочікувано 
повернено життя, дякували своєму рятівнику. Лукавий ігемон 
дуже настрашився, бо святий погрожував йому гнівом Божим 
і царським за неправедне використання влади. Аж коли той 
покаявся, визнаючи свою провину, та після довгих вмовлянь 
люду преподобний помилував його.

А тим часом воєводи успішно вгамували повстання і повер-
нулися у Царгород. Правитель нагородив їх, вчинивши своїми 
радниками. Але заздрісники, бачивши їхню славу, звели на них 
наклеп, начебто вони хочуть підняти руку на царя. Єпарх Євла-
вій, отримавши багато золота від беззаконників, сповістив про 
це володарю. І було засуджено воєвод на смерть. У такій журбі 
вони згадали про святителя Миколая та просили Бога, щоб чудес-
но врятував їх заради заслуг свого угодника. Тієї ночі імператор 
побачив перед собою чоловіка, який наказував йому відпустити 
негайно тих трьох мужів, оскільки вони несправедливо стражда-
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ють. «Якщо не послухаєш мене, — казав він, — підніму на тебе 
війну, як було у Фригії, і погано загинеш!». Цар здивувався, як 
міг той чужинець посеред ночі увійти до його палати. «Хто ти 
такий, — запитав імператор, — що смієш таке виговорювати 
проти мене?». «Я — Миколай, архиєрей Мир Ликійських», — почув 
він у відповідь. Це саме побачив також грошолюбний Євлавій і 
повідомив про це правителю. Зранку Константин, дослідивши 
ретельно справу, відпустив в’язнів на волю, наказуючи піти 
до єпископа Миколая і передати йому від нього цінні дари для 
прикрашення храму.

Якось корабельники, що плили з Єгипту до Ликії, попали у 
люту бурю, так що вже втратили надію на порятунок. Згадавши 
про великого чудотворця Миколая, звернулися до Бога з прось-
бою, щоб задля заслуг свого вірного слуги врятував їх.  І море 
відразу стихло, а корабель безпечно доплив аж до міста Мири. 
Тому моряки відразу ж пішли до церкви подякувати своєму ря-
тівнику. Однак заступництво св. Миколая врятувало від смерті 
не лише їхнє фізичне життя, але й духовне. Святий, побачивши 
духовними очима, що вони загрузли у нечистих гріхах, промо-
вив до них: «Схаменіться, діти, прошу вас, виправте своє 
мислення, бо хоч перед людьми виглядаєте добрими, Бог 
знає ваші серця, перед Ним нічого втаїтися не може. Тому 
ревно бережіть своє тіло й душу у чистоті, бо ви храм 
Божий, як каже апостол, і горе тому, хто зруйнує той 
храм, бо такого сам Господь знищить!» (див. 1 Кор. 3, 16).

Доживши серед своєї пастви до глибокої старості, преподо-
бний Миколай закінчив свій земний подвиг 345 року. Святі його 
мощі знаходяться у місті Барі в Італії.
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свЯтий амвросій, ЄПискоП

Святий Амвросій походив з однієї із найвизначніших родин 
Риму. Його батько, також Амвросій, був намісником імперато-
ра у Галлії. Саме там, у місті Тревирі, народився св. Амвросій 
близько 340 року. Незадовго помер його батько і мати з дітьми — 
найстаршою донькою Маркилиною, Амвросієм і наймолодшим 
Сатиром, переїхала до Риму. Здібний Амвросій став адвокатом, 
відомим своїм ораторським талантом. Староста Риму, Секст 
Пров, покровитель Амвросія, клопотався за нього перед пра-
вителем Валентиніяном І  (364–375), а той вручив йому уряд 
антипата (намісника) Ліґурії та Емілії. Перед від’їздом на місце 
призначення Амвросій отримав таку пораду від приятеля Прова: 
«Йди туди і чини не як суддя, а як єпископ».

Столицею того краю було місто Медіолан. Тамтешній єпископ-
ський престол уже 20 років окупував єретик Авксентій. Однак 
невдовзі після прибуття Амвросія він помер. Народ розділився, 
бо правовірні хотіли обрати свого кандидата, а аріани свого. 
Місту загрожував заколот. Новий намісник сміло увійшов між 
посварені сторони й у палкій промові заохочував їх до миру та 
любові. Тоді сталось чудо. Одна грудна дитина, з Божого допус-
ку, вигукнула: «Амвросій-єпископ!». Усі присутні схопилися за це 
слово і кричали так само. Але блаженний всіляко відмовлявся, 
мовляв, не має богословської освіти, і за тодішнім звичаєм, не 
прийняв ще навіть тайну Хрещення, а був лише оглашенним. 
Проте нічого не допомогло. Щоб уникнути такого високого сану, 
він придумав хитрість, щоб народ його зненавидів: почав по-
ширювати чутку, що він немилосердно мучить засуджених. Але 
люди, викривши цю оману, кричали: «Твій гріх хай буде на нас, 
ти лиш прийми єпископство!». Амвросій вирішив втікати. Коли 
його ніхто не бачив, він уночі вийшов з міста. Однак, сам Бог 
перешкодив його задуму, бо блукаючи цілу ніч, мов одурманений, 
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зранку опинився перед брамою Медіолану. Громадяни поставили 
біля нього сторожу, а імператор, дізнавшись про все, що трапи-
лось, зрадів, що його намісник став гідним такого визначного 
сану і велів, щоб якнайшвидше Амвросія висвятили на єпископа. 
Святий, бачачи, що Господь цього хоче, нарешті підкорився. 
Охрестившись від правовірного священика, він за вісім днів 
поступово прийняв найперше нижчі, а потім вищі священичі 
свячення, а 7 грудня 374 року був поставлений єпископом Ме-
діолану. Папа Дамасій І послав йому на допомогу побожного 
мудрого пресвітера Симплотіяна.

Найперше, що він зробив як єпископ, — це роздав своє майно 
бідним, бо за прикладом Спасителя не хотів бути багатим. Тіль-
ки відклав малу частину для прожитку сестри, яка залишилась 
з його рідних. Опісля почав ретельно вивчати Святе Письмо і 
твори отців Церкви, передусім Василія Великого, Григорія Бого-
слова та Оригена. Часто святитель був змушений приділяти час 
навчанню та молитві вночі, бо вдень приходило до нього багато 
потребуючих, для яких двері єпископської палати були завжди 
відкриті. Бідні, сироти, вдови знайшли в ньому справжнього 
батька. Святий мирив посварених, радив невпевненим, утішав 
скорботних. Амвросій провадив надзвичайно строге життя. Він 
багато постив і ніколи не відвідував гостин, бо вважав їх близь-
кою нагодою до різних гріхів, особливо гедонізму, пияцтва та 
обмов. Преподобний щодня відправляв Божественну Літургію 
для народу, а в неділі проповідував. Чутка про красномовство 
святого незабаром розповсюдилась по цілій імперії, так що навіть 
світські люди приходили, щоб його послухати.

У 384 році Боже провидіння привело у Медіолан одного за-
губленого грішника на ім’я Августин. Спочатку він відвідував 
проповіді блаженного владики лише з цікавості, але поступово 
почав відкривати своє серце Істині. За якийсь час, відрікшись 
маніхейської єресі, він прийняв з руки св. Амвросія тайну Хре-
щення. З особливою ревністю блаженний єпископ проповідував 
про чесноту чистоти. Його слова, сповнені Божої благодаті, тор-
калися сердець молодих дівчат настільки, що вони бажали тільки 
одного — посвятити своє дівицтво Ісусові. Через те медіоланські 
матері забороняли своїм дочкам слухати науки їхнього єпископа.

Святитель невтомно служив у сповідальниці. Він міг годинами 
сидіти, слухаючи сповіді каянників. Одного разу до нього на спо-
відь прийшов чоловік, який соромився признати свої гріхи. Свя-
тий сказав йому: «Чого соромишся визнати перед Церквою 
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свої гріхи? Не є ганьбою визнати їх — бо ми всі грішники. 
Хіба не є найсправедливіший той, хто у власних очах є 
найменший?». До грішників мав таке глибоке співчуття, що не 
раз сам жалісно оплакував їхні гріхи. Сльози доброго пастиря 
спонукали до щирого жалю навіть найзатверділіших грішників.

Аріани, яких була у місті більшість, сподівалися, що колишній 
царський чиновник з обережності пристане до них. Проте скоро 
переконались, наскільки помилялися. Ревний захисник право-
вір’я словом і пером боровся проти єретичної омани. Цариця Юс-
тина, вдова по Валентиніянові І, будучи затятою аріанкою, усіма 
силами допомагала відступникам. У місті Сирмії помер місцевий 
єпископ. Юстина відразу туди поїхала, щоб забезпечити обран-
ня єретика на владичний престол. Однак і Амвросій поспішав 
захистити Христове стадо. Настала духовна боротьба. Одного 
дня всі громадяни зібрались у церкві. Тут якась жінка-єретичка, 
намовлена царицею, приступила до святителя, щоб скинути його 
з амвону. Він зі смиренням промовив до неї: «Хоч я і недостойний 
цього сану, все ж не годиться тобі піднімати руку ні на кого з Го-
сподніх помазаників. Бійся Божого Суду, щоб зненацька не впала 
на тебе біда!». Другого дня нещасна несподівано померла. Аріани 
побоялись і перестали перешкоджати правовірному єпископу. 
Однак підла Юстина знайшла собі помічника — князя Євтимія і, 
багато обіцяючи йому, підмовила його, щоб той викрав святого 
та відвіз у вигнання. Нечестивець, підготувавши все, чекав від-
повідного моменту. Та Господь виявив свої справедливі суди, бо 
в той день, коли підступник думав здійснити свій план, прийшов 
наказ царя Граціана, щоб князя Євтимія прогнали у заслання. 
Його вивезли у возі, який він приготував для блаженного.

Незадовго після того Амвросій за Божим об’явленням знайшов 
мощі святих мучеників Протасія і Гервасія. Господь прославив 
цю подію багатьма чудами. Єретики висміювали Божу силу, ка-
жучи, що святитель підкупив якихось людей, щоб вдавали з себе 
біснуватих та хворих, які оздоровлюються. Раптом на одного з 
нечестивців напав демон і той страшно закричав, кажучи: «Хай 
так, як зі мною, буде всім, хто ображає святих мучеників і не 
вірує в Пресвяту Трійцю, в яку вчить вірити Амвросій». Відступ-
ники налякались, але замість того, щоб покаятися і увірувати, 
взяли біснуватого та втопили в озері.

У той час воєвода Максим вбив імператора Граціана, старшо-
го сина згаданого Валентиніана, і Юстина разом зі своїм непо-
внолітнім сином Валентиніаном ІІ стала правити державою. Тоді 
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вона вирішила остаточно зліквідувати блаженного Амвросія. Та 
найперше його використала. Просила, щоб Амвросій переконав 
узурпатора, який рушив з військом на Рим, укласти мир. Святий, 
не згадуючи Юстининих кривд, сміливо став перед Максимом і 
впросив його зберігати мир. Однак невдячна цариця домоглася 
у свого сина наказу, щоб велику церкву у Медіолані було відда-
но аріанам. Слуга Божий рішуче заявив, що ніколи не віддасть 
церкви, кажучи: «Володар має владу над мурами та міськими 
окопами, але на Божий дім права не має». Потім прийшли воїни, 
щоб силою захопити храм. Вірні, зібравшись всередині, пробу-
ли там три дні підряд і мужньо протистояли несправедливому 
велінню володаря. На погрози Амвросій відповідав: «Церкви 
Божої вовкам не передам, не зраджу Христового стада! 
Якщо Господь дозволить, щоб мене було убито, тут, у 
святині, то я нічого палкіше від цього не бажаю. Мені по-
грожують вигнанням, смертю, вогнем, але справжні слуги 
Божі навчились усього цього не боятись». Почувши це, цар 
скасував свій наказ. Нечестивій Юстині нічого не вдалось, тому 
вона найняла на святителя вбивцю. А коли той вже хотів проко-
лоти блаженного, його рука раптово стала нерухомою. Грішник 
жалів за свій гріх і милосердний владика зцілив його чудесним 
способом.

По деякому часі гордий Максим знову підняв бунт. Цариця 
вдруге попросила святителя про заступництво. Незлобивий Ам-
вросій тут же пішов, але цього разу нічого не вдіяв. Тоді прого-
лосив на затверділого воєводу анатему. Розпочалась війна. Юний 
цар разом з матір’ю втекли до східного імператора Теодосія Ве-
ликого, який, зібравши військо, переміг ворога. Цієї щасливої 
хвилини Юстина вже не дочекалась, бо померла нерозкаяною. 
Її син Валентиніян ІІ, приєднався до правовірних.

Сталася тоді  і така подія: У місті Солуні дійшло до завору-
шення і було вбито місцевого воєводу та кількох достойників. 
Дізнавшись це, Теодосій, від природи схильний до гніву, дуже 
розлютився. Амвросій та інші єпископи просили його покарати 
лише винуватців, але він наказав не щадити нікого. У жахливій 
різні воїни побили 7 000 громадян, в тому числі старців і дітей. 
Святитель дуже засмутився з приводу такої жорстокості з боку 
християнського правителя й не вагався прилюдно виключити 
Теодосія з Церкви. Пам’ятаючи про головний обов’язок пастиря, 
яким є напоумляти грішників до покаяння, він написав йому: 
«Якщо хочеш отримати прощення, смирися перед Богом. 
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Ти — чоловік, а твій гріх є доказом людської слабкості; 
здолай її відважно. Гріхи не зітре ні ангел, ані ніхто ін-
ший, їх простить лише один Бог, тим, які каються. Отже, 
тільки покаяння тебе спасе. Тому прошу тебе, покайся, я 
тебе перестерігаю і упоминаю. Моє серце перейняте болем, 
коли бачу, що ти, взірець рідкісної побожності, наказав убити 
стількох невинних. Велика була слава твоїх чеснот, та тепер 
диявол погасив цей блиск. Отож, постарайся отримати пере-
могу над ним, доки ще маєш на те час». Але цар не зважав на 
слова слуги Божого. Одного дня він вирішив піти до храму на 
Літургію. Амвросій вийшов йому назустріч й мовив: «Зупинись, 
князю! Ще не пізнаєш гидоти свого прогрішення?! Як можеш на-
смілитися причащатися Найсвятіших Тіла й Крові Господа Ісуса, 
якщо твої руки ще забруднені безвинною кров’ю. Не додавай до 
першого гріха й другого — святотатства, а краще підкорись 
спасительному покаранню, яке вилікує твою душу». Теодосій на-
магався виправдатися, показуючи на Давида, який також тяжко 
провинився. На це блаженний єпископ відповів: «Ти наслідував 
Давида у грісі, тож наслідуй його і в покаянні!». Правитель 
розчулився, впав на землю і гірко заплакав. Покута тривала 
вісім місяців. Під час того часу цар привселюдно стояв перед 
церквою, де разом з іншими грішниками оплакував свій гріх. 
Аж тоді святитель дозволив йому вступити у храм та прийняти 
Божественні Тайни. Правитель став поміж священнослужите-
лями у святилищі, бо такий звичай був у Константинограді, що 
імператор причащався з духовенством. Але Амвросій послав до 
нього, кажучи: «Порфира (імператорський плащ) робить царями, 
а не священиками». Теодосій покірно зійшов до людей і від того 
часу завжди стояв у церкві серед народу. Коли його царгород-
ський патріарх Нектарій питався, чого не дотримується давніх 
традицій, той відповів: «Я не знав різниці між пресвітером і воло-
дарем, але нині, навчений від учителя істини — Амвросія, знаю. 
Тільки у ньому я пізнав чоловіка, який говорить мені правду. Він 
єдиний гідний зватися єпископом».

За три роки Теодосій Великий повернувся у Східні краї. Та 
невдовзі Валентиніян ІІ помер через зраду воєводи Арвогас-
та. На царський престол сів Євгеній, християнин лише ім’ям, 
а серцем поганин. Він, відкривши ідольські капища, відновив 
жертвоприношення бісам. Святий, не бажаючи навіть бачитися 
з цим негідником, залишив Медіолан та подорожував Італією. 
Перебуваючи у Болоньї, преподобний чудесно віднайшов мощі 
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мучеників Віталія й Агриколая. Невдовзі  імператор Теодосій 
ущент розбив нечестивого Євгенія. Зустрівшись з Амвросієм, цар 
впав до ніг владики, усвідомлюючи, що перемога була одержана 
завдяки його молитвам. За короткий час Теодосій, відчуваючи, 
що наближається кінець його життя, розділив імперію між своїми 
двома синами. Старшого Аркадія поставив правити Сходом, а 
молодшому Гонорію вручив Захід. Обом наказав слухатися Ам-
вросія, неначе батька. Приготувавшись добре до смерті, імпера-
тор на руках Медіоланського святителя віддав свій дух Господу.

Блаженний був справді страшним для бісів. Один чарівник, 
якого допитували на суді, під час мук засвідчив, що набагато 
більше зазнає катування від Амвросієвого ангела-хоронителя, 
аніж від мучителів. Коли його запитали про причину, що він 
зробив, мовив: «Одного разу я виліз на верх церкви у Медіолані 
та опівночі приносив там жертви демонам. Таким чином я 
намагався спонукати людей до ворожнечі проти єпископа, але 
сталось якраз навпаки. Народ ще більше його полюбив і зміц-
нився в істинній вірі. Тому я посилав бісів до дому святителя, 
щоб убили його. А ті поверталися з нічим, сповіщаючи, що не 
лише до єпископа, але навіть до дверей його дому не можуть 
приступити, бо вогонь виходить звідти і спалює їх».

Вістка про слугу Божого дійшла аж за межі імперії. Цариця 
маркоманів Фритигільда послала до нього, просячи, щоб навчив 
її Христової віри, бо бажає охреститися. Він послав їй письмове 
пояснення головних християнських правд, яке настільки вразило 
царицю, що та вирішила особисто зустрітися зі святим. Однак 
живим його вже не застала. Амвросій тяжко захворів. Намісник 
царя Гонорія, Стілик, почувши про це, мовив: «Якщо той свя-
тець помре, загине Італія». І послав чесних міщан Медіолану до 
преподобного, щоб випросив собі в Бога продовжити життя. Він 
відповів: «Я жив між вами не так, щоб встидався більше 
жити, проте смерті не боюся, бо маємо доброго Господа». 
Своїм наступником Амвросій призначив вищезгаданого Симп-
лотіяна. А коли помираючий молився, то побачив Ісуса Христа з 
пресвітлим лицем, який ішов до нього, люб’язно усміхаючись. У 
домі Амвросія в той час перебував св. Гонорат. Він почув уночі 
голос з неба, що говорив:  «Встань, поспіши, бо сьогодні відій-
де». Прийшовши негайно до келії хворого, пресвітер востаннє 
причастив преподобного Святими Тайнами. Зразу після того 
Амвросій спокійно передав свою душу в обійми Небесного Отця. 
Сталось це 4 квітня 397 року у Велику Суботу.
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ПреПоДоБний ПотаПій

Високо над містечком Лутра-
кіон, навпроти міста Коринт, 
знаходиться монастир препо-
добного Потапія. В ньому зна-
ходяться чудотворні і нетлінні 
мощі святого преподобного По-
тапія, який жив у IV столітті.

Святий Потапій народився 
380 року в єгипетському місті 
Тиваїда (Фіви). Його батько був 
правителем тієї області, а од-
ночасно лікарем і філософом. 
Батько і мати Потапія жили по-
божним життям. Змалку вони 
привчали Потапія до молитви і 
читання Святого Письма. Ма-
лий Потапій мав велику набож-
ність до святих, а особливо до 
Пресвятої Богородиці. Всі свої 
добрі вчинки він жертвував для Неї. Коли син підріс, батьки 
запросили з Олександрії знаменитих наставників, щоб навчити 
хлопця природничих наук, математики і риторики.

Навчаючись, Потапій почав усвідомлювати, наскільки все у 
світі є непостійне і скороминуще. Це пізнання, яке в ньому зро-
див Святий Дух, спонукало його шукати найперше Царства Бо-
жого. Вчення преподобного Климента Олександрійського († 223), 
життя св. Атанасія Великого  († 373) та преподобного Антонія 
Великого († 356), які були його сучасниками, та історія духовної 
боротьби, яку вони вели, — все це сповнило його серце гарячою 
любов’ю до Бога і глибоким покаянням. Бажаючи уподібнитися 
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їм, він часто йшов з міста в пустелю, де жило безліч Христових 
подвижників. У них він навчився наслідувати Христа убогого, 
слухняного і чистого.

За якийсь час батько відвіз Потапія в Олександрію, в зна-
мениту катехитичну школу. Тут на Потапія великий вплив мав 
сліпий вчитель на ім’я Дідим, від спілкування з яким його ба-
жання наслідувати Ісуса Христа ще збільшилося. Це був той 
самий Дідим, якому преподобний Антоній Великий сказав: «Не 
тужи за тим, що ти позбавлений тілесних очей. Вони добрі 
тільки для мух і комарів. Тобі ж слід радіти, що маєш очі душі, 
що твій внутрішній погляд пізнає Божі таїнства». До того часу, 
коли Потапій закінчив навчання в Олександрії і повернувся до 
Тиваїди, його батько вже помер. До цього смутку додався ще 
й інший: Потапій дізнався, що тепер йому належить зайняти 
посаду управляючого фінансами своєї провінції. Юнак не хо-
тів приймати це призначення і благав матір відпустити його 
в пустиню, де він міг би жити тільки для Господа Ісуса. Вона 
задовольнила його прохання і дала йому на це своє материнське 
благословення. Потапій одразу ж відправився прямо в монастир 
Тавенніса, який був центром чернецтва в Тиваїді, і там цілковито 
присвятив себе молитві, посту і чуванню.

В цьому монастирі він прожив десять років та вів важку 
боротьбу з демоном пихи і зарозумілості, але він переміг зав-
дяки упокоренням, які Господь допускав на нього. Коли йому 
приходила думка, що він кращий від інших, що є особливим в 
очах Божих, говорив собі: «Раз і назавжди скажи собі, що ти з 
усіх людей останній, найбільший грішник, що монахи, як чужого 
жебрака, з милосердя прийняли тебе до монастиря. Всіма си-
лами намагайся бути останнім і слугою усіх». Коли настоятель 
вказував Потапію на його хиби, то він мав бажання оправдати-
ся, але з Божою поміччю перемагав себе і говорив собі в серці: 
«Пихатий боїться докору, а покірний — зовсім ні. Хто осягнув 
Христову покору, той прагне, щоб його ганили, зі зневаги радіє, 
і терпить, коли його хвалять».

Коли Господь побачив, що Потапій після багатьох спокус і ви-
пробувань залишається в правдивій покорі, то забажав об’явити 
людям його святість. Одного разу настоятель послав Потапія до 
одного пустельника. Йдучи гірською дорогою, він побачив, як 
один чоловік на ім’я Аммон впав з високої скелі разом зі своїм 
верблюдом. Обидва отримали смертельні травми. Потапій при-
біг до того місця, де лежав поранений, і доглядав за молодим 
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чоловіком аж до світанку. Цілу ніч Потапій молився за нього. 
Аммон згодом розповідав, що бачив яскраве світло, був ним 
немов огорнений. Сила цього світла його зігріла і повернула до 
життя. Після того Аммон залишив світ і пішов в монастир. Так 
преподобний скоро став відомий всьому Єгипту як святий муж 
і чудотворець.

Коли чутка про його святі чесноти досягла  інших країн, з 
Тиваїди вислали до нього посланців з проханням, щоб він пого-
дився прийняти сан єпископа, але Потапій в своєму смиренні 
відмовився. Боячись впасти в гордість, він таємно пішов з мо-
настиря в далеку пустелю.

В той час Тиваїду вразила страшна епідемія чуми, під час якої 
загинуло багато жителів. Решта перебували в страсі, але знаючи 
про благодатну силу молитов Потапія, просили його врятувати 
їх від цього лиха. Однак, Потапій не хотів йти в місто, де його 
славили як знаменитого чудотворця, і рішуче відмовився. Вночі 
ж він таємно прийшов в місто, одягнений в латану накидку, 
яку носили тоді жебраки. Він приходив в доми, де були хворі і 
тихо молився разом з ними. Але ніхто його не впізнавав. Таким 
чином багато з них оздоровилося. Коли чума відступила, люди 
з вдячності стали шукати посланого їм від Бога лікаря, але його 
ніде не було: він покинув місто так само таємно, як і прийшов. 
Тоді жителі міста зрозуміли, що це був св. Потапій.

Звістка про нього розлетілася по всій Тиваїді. Його шанували 
як наставника і чудотворця. Також в його келію в пустелі почали 
приходити монахи,  іноді разом зі своїми ігуменами, бажаючи 
отримати духовну настанову і пораду.

Якось тяжко захворів ігумен одного з пустельних монасти-
рів отець Серапіон. Брати принесли його до Потапія, бажаючи, 
щоб він оздоровився. Святий став на коліна разом з монахами і 
просив Господа про зцілення Його вірного раба. І коли Потапій, 
простягнувши руку, торкнувся недужого, той одужав. Святий 
намагався приховати це та інші чудеса, які творилися за його 
молитвами, але незабаром люди про них дізналися, почали при-
ходити до нього звідусіль і приводити недужих і терплячих як 
тілесно, так і душевно. Багато чоловіків покинули світську мар-
ність та стали учнями св. Потапія, почавши будувати поблизу 
нього свої келії. Потапій їх нераз вчив, що святість не полягає в 
аскетизмі, великому умертвленні та чудотворенні, але у живому 
відношенні до Господа Ісуса та у виконані Божої Волі. Святість — 
це покора, яка веде людину до усвідомлення своєї нужди, зла, 
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яке є в ній, а також до признання своїх гріхів та помилок. Тому 
що все, що людина робить доброго, робить лише завдяки Божій 
благодаті. І коли б Господь забрав цю благодать, то людина би 
впала до найважчих гріхів.

В 428 році преподобний залишив братів і відправився в Кон-
стантинополь, тому що в пустині він вже не знаходив потрібного 
йому спокою і самоти. Коли він плив в Константинополь, то 
корабель попав в жахливий шторм. Щогла зламалася і вдарила 
капітана, в результаті чого корабель залишився без керівника. 
Пасажири в паніці збіглися всі на палубу. Раптом з корми пролу-
нав голос, який наказував людям спуститися вниз, щоби моряки 
змогли взяти корабель під контроль. Це був голос монаха Потапія, 
який взяв на себе управління кораблем. До ранку стихія стала 
втихомирюватися. Моряки і пасажири усвідомили, що від заги-
белі їх спас св. Потапій. До того ж виявилось, що навіть капітан, 
якого всі вважали мертвим, вранці став цілком здоровим.

Капітан корабля був поганином, але бачивши, що сталося, 
забажав стати християнином. Поки вони стояли в бухті, сховав-
шись від шторму, Потапій розповідав йому про Господа Ісуса 
Христа та Його Євангеліє, після чого охрестив його. На острові 
вони залишалися доти, поки не настала ясна тиха погода, а потім 
продовжили плавання. Всі хвалили та дякували Богові за те, що 
Він послав їм на допомогу святого мужа.

Коли корабель пропливав біля Коринта, капітан сказав свя-
тому: «Отче, ми пропливаємо біля моєї батьківщини. Я б хотів 
побачитися з сім’єю і розповісти їм, що став християнином. 
Може і вони охрестяться!». Так вони опинилися в коринтському 
містечку Атнеон.

Проживши близько семи років у Коринті, преподобний Пота-
пій покинув свій скит в Геранійських горах і продовжив шлях до 
Константинополя. У Константинополі він прийшов до Влахерн-
ського монастиря, але не сказав нікому, хто він такий (бо його 
ім’я вже було відоме всьому християнському світу). Там він про-
довжував перебувати в молитвах, пості й чуваннях. Всі уважали 
його простим монахом. Настоятель призначив йому обов’язок 
бути воротарем при брамі монастиря. Одного разу, сидячи біля 
воріт, він побачив, що до монастиря наближається похоронна 
процесія. Померла одна дівчинка віком 10 років. Її батьки гірко 
ридали, оплакуючи донечку. Процесія порівнялася з воротами, 
де сидів Потапій, і раптом дівчинка піднялася, перехрестилася і з 
побожним страхом стала дивитися на Потапія, а потім підійшла, 
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опустилася на коліна біля його ніг і, цілуючи йому руки, назвала 
його по імені. Так братії монастиря, а також і всьому місту стало 
відомо, хто живе поруч з ними.

На 83 році життя для преподобного Потапія настав час зали-
шити землю і переселитися до небесної батьківщини. Біля ліжка 
святого зібралися його учні, журячись про те, що його вже не 
буде з ними в цьому житті, що вже не зможе їх оздоровлювати і 
підбадьорювати. Преподобний, вмираючи, не мав ні страху, ні 
навіть найменшої любові до земного життя. «Діти мої, — сказав 
він, — не журіться, не проливайте сліз, прощаючись зі мною, 
адже цим ви шкодите собі і мені. Краще моліться за мою душу». 
Потім він почав молитися за них і, молячись, віддав свого духа 
Богові. Помер святий 463 року.
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свЯтий ПаПа мільтіаД1

Мільтіад був корінним африканцем. Він керував Церквою 
в 311–314 роках. Мільтіад був першим з пап, який дожив до 
того часу, коли Церква отримала свободу віровизнання. Але в 
Церкві вже йшла запекла внутрішня боротьба. Як це буває після 
політичних переворотів, що часто є сповнені скаргами і звину-
ваченнями, наприклад: хто служив переможеній владі, а хто був 
його противником, хто і як допомагав встановляти нову владу. 
Також і серед християн після пережитих переслідувань виникли 
такі суперечки: хто терпів за віру, а хто був зрадником і т. д. 
Деякі дивилися на тих, які уникнули мук або сховалися, як на 
поганих християн. Ці надмірні ревнителі навіть не хотіли чути 
про примирення зі слабкими християнами, які відпали.

Найбільше суперечок було в Африці. В Єгипті виник мелетіан-
ський розкол, а в Північній Африці — розкол донатистів. Розкол 
вийшов з дому багатої, впливової та войовничої карфагенської 
дами Луцілли. Ця жінка, будучи побожною, мала звичку цілувати 
перед Св. Причастям мощі якогось мученика, який ще не був 
проголошений мучеником. Архидиякон Цециліан докорив за 
це Луціллі, зранивши її гордість. Цей архидиякон був обраний 
Карфагенським єпископом та рукоположений Аптунгським єпи-

1  Його пам’ять вшановуємо 10 (23) грудня.
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скопом Феліксом, якого підозрювали у тому, що він передавав 
владі священні книги під час переслідування. Луцілла запросила 
до свого дому 70 африканських єпископів, підкупила їх і досягла 
своєї мети — помститися ненависному Цециліану. Єпископи ого-
лосили Цециліана недійсно рукоположеним, бо його рукоположив 
«традитор» (зрадник) — грішник Фелікс.

Імператор Костянтин закликав ворогуючі сторони до Риму, де 
папа Мільтіад мав розслідувати суперечку. 2 жовтня 313 року 
Мільтіад очолив в Латерані Синод з 19 єпископами. Оскаржувач 
Донат під час розслідування заплутався,  і виявилося, що він 
зовсім не має права звинувачувати інших у  їхніх гріхах. Тоді 
папа, який мав останнє слово, визнав обвинуваченого Цециліа-
на невинним. Однак це не усунуло розкол. Донатисти не хотіли 
примирення. Вони називали себе синами мучеників і докоряли 
іншим віруючим, що вони сини зрадників. Вони перестали з 
ними говорити і навіть не відповідали на їхні привітання. Також 
умивали ті місця, де стояв католик, як місця, осквернені ногами 
грішника. Хто приєднувався до донатистів, добровільно чи під 
тиском, того знову охрещували. Вони юрбами ходили по краю, 
руйнуючи і спалюючи церкви та католицькі поселення. Усі мер-
зотники, раби-втікачі та люди, які були в боргах, масово до них 
приєднувалися, бо донатисти проголосили себе визволителями 
всіх пригноблених, синами Божими, дітьми святих, воїнами 
Христа. Під гаслом «на честь Бога» вони грабували і нищили, зму-
шуючи кредиторів прощати борги боржникам, а панів звільняти 
рабів. Життя не мало цінності для донатистів, вони пристрасно 
кидалися в руки смерті і шукали мучеництва. Папа марно на-
магався привести їх до розважності та примирення. Даремно 
намагався їх вгамувати і імператор Костянтин. Лише через сто 
років св. Августину вдалося усунути донатистський розкол.

Папа Мільтіад помер у 314 році. Він став останнім папою, 
тіло якого було поховане в Калістових катакомбах, що в Римі. 
Незабаром його проголосили святим.
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неПорочне зачаттЯ Пречистої Діви марії

«Шостого місяця, після зачаття 
св. Єлисавети, ангел Гавриїл був по-
сланий Богом у місто в Галилеї, якому 
ім’я Назарет, до діви, зарученої чолові-
кові, на ім’я Йосиф, з Давидового дому; 
ім’я ж діви було Марія. Ввійшовши до 
неї, ангел сказав їй: “Радуйся, благо-
датна, Господь з тобою! Благословен-
на ти між жінками!”» (Лк. 1, 26–28).

«Благодатна»  по-грецьки  «кеха-
рітомене». Первородний  гріх — це 
нестача, втрата Божої благодаті. Але 
Марія  була  сповнена  благодаттю, 
тому що Бог мав із Нею надзвичайний 
план у ділі спасіння. Кожна людина 
народжується в первородному гріху. 
Згідно з Божим задумом Богородиця 
була збережена від первородного грі-
ха, оскільки мала бути другою Євою, матір’ю Спасителя та ма-
тір’ю нового потомства. Ісус є Єдинородним Сином Божим, але 
також і первородним. Ми, які прийняли Ісуса, є другородженими 
синами та дочками Пресвятої Богородиці. Ісус ясно це виразив 
у годину Своєї смерті. Він сказав учневі, який стояв під хрестом 
і представляв цілу Церкву: «Ось Мати твоя!» (Ів. 19, 27).

Христос здобув для нас ласку, щоб ми були визволені від пер-
вородного гріха і могли отримати вічне життя. Задля Христових 
заслуг Марія була наперед збережена від первородного гріха, 
тобто зовсім не була ним осквернена. Це догма (правда віри) про 
Непорочне Зачаття. У 1854 році папа Пій IX проголосив її обов’яз-
ковим вченням: «Пресвята Діва Марія від першої миті свого за-
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чаття, задля особливої благодаті і привілею, від всемогутнього 
Бога, з огляду на заслуги Ісуса Христа, Спасителя людського 
роду, була збережена від будь-якої скверни первородного гріха». 
Цю важливу правду святої католицької віри підтвердила сама 
Пресвята Діва Марія. Через чотири роки після проголошення 
цієї догми, тобто 1858 року, Богородиця з’явилася в місті Люрді 
дівчині Бернадеті і сказала: «Я є Непорочне Зачаття».

Догма про Непорочне Зачаття Пречистої Діви Марії виходить 
з цілого вчення Церкви, хоча й вона була сформульована лише 
8 грудня 1854 року. Здебільшого правда віри чітко формулюється 
аж тоді, коли виникає якась проблема. Тому було проголошено 
і цю догму.

теологічне обґрунтування цієї догми віри
Догма про Непорочне Зачаття Діви Марії жодним чином не 

суперечить догмі про всезагальність первородного гріха та по-
требу відкуплення. Ця догма віри говорить: «Доцільною причиною 
Непорочного Зачаття Марії було її Божественне материнство». 
Цей аргумент для чіткого формулювання догми говорить про те, 
що Марія була зачата без пороку первородного гріха. У Святому 
Письмі читаємо, що коли перші люди згрішили і Бог вигнав їх з 
Раю — вже тоді Бог сказав змію, дияволу: «Я покладу ворожнечу 
між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. 
Воно розчавить тобі голову...» (Бут. 3, 15). Єва, перша мати 
нашого людського роду, не мала ніякої ворожнечі з дияволом. 
Навпаки, вона подала йому руку і виявила приязнь. Вона пові-
рила дияволу і отрута первородного гріха уразила не тільки її, 
але й усіх її нащадків.

Нова жінка, яка дійсно наступає змію (дияволу) на голову — 
це Мати Ісуса. Це ясно виражає книга Об’явлення у 12 главі, 
де говориться про дракона, що хотів знищити жінку, яка мала 
народити. Ця глава починається словами: «І знамення велике 
видно було на небі — жінка, одягнена в сонце, і місяць під сто-
пами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок» (Об. 12, 1). Ця 
цитата стосується Богородиці, і в певному сенсі — Церкви. Те, 
що це стосується насамперед Богородиці, сказано у 17 вірші: «І 
розлютився дракон на жінку, і пішов воювати проти решток 
її нащадків». Хто є цими нащадками? Святе Письмо говорить, 
що це ті, «які зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса 
Христа». Це її духовні діти.

Ісус — її первородний, а одночасно єдинородний Син. Інших 
дітей у Марії не було. Святий Августин виразив віру ранньої 
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Церкви словами: «Марія була дівою до народження, під час на-
родження і після народження». Дехто каже, що після народжен-
ня вже ні, що Вона мала інших дітей. Але це брехня. Чи Ісус на 
хресті передав би Свою Матір чужій людині, якщо б мав братів 
і сестер? Ні. Він би передав Матір  її власним дітям. Це лише 
один із багатьох аргументів на підтвердження повсякчасного 
дівицтва Богородиці.

У Святому Письмі написано, що Ісус бачив учня під хрестом. 
Ісус сказав учневі:  «Ось, Мати твоя!» —  і учень прийняв Її до 
свого найвласнішого — по-грецьки eis ta idia, тобто не тільки 
до себе, але в себе. Тут говориться про учня. Хто такий учень? 
Ісус каже: «Хто не зречеться всього, що має, не може бути Моїм 
учнем» (Лк. 14, 33). Не тільки Іванові, але й кожному учневі, 
який духовно стоїть під хрестом, Ісус дає Свою Матір. Тут від-
бувається духовна трансплантація нового серця згідно з Божою 
обіцянкою: «Дам вам нове серце» (Єз. 36, 26). Тим новим серцем 
є Марія. Вона є новим духовним центром. Ми маємо в собі Єву. 
Як? Через духовну отруту, яку ми від неї успадкували. Це «стара 
людина» в нас, наша порушена гріхом природа. Тому Ісус дає 
нам нове серце, новий духовний центр. Це не фізичний м’яз. 
Він сам створив це нове серце. Це «територія», де діють  інші 
закони, оскільки Марія була збережена від первородного гріха. 
Це посольство Божого Царства в нас.

Коли у 1956 році в Угорщині спалахнуло повстання проти 
комунізму, комуністи хотіли засудити на смерть  і угорського 
кардинала Міндсенті. Однак він прийшов в американське по-
сольство. Цим самим він був в Угорщині, але одночасно і не був. 
Адже на території посольства діяли інші закони, відповідно до 
яких він був героєм. Але якщо б він вийшов за поріг посольства, 
то будь-хто міг би його вбити. Там уже діяли закони Угорщини.

Боже слово каже:  «Найлукавішим з усього є людське серце» 
(Єр. 17, 9). Так описаний первородний гріх, який обманює нас 
і має в собі програму самознищення. Коли людина дасть йому 
простір, то стане його рабом, а тоді, хоч-не-хоч, котиться донизу. 
Адже коли скаже «А», мусить сказати і «Б», а тоді далі і далі... І це 
вже важко зупинити. Тому потребуємо Божої допомоги в духов-
ній боротьбі з гріхом, з тією втіленою брехнею і темрявою в нас. 
Ми не зможемо самі себе витягнути за волосся з болота гріха.

«Стара людина» (див. Еф. 4, 22) постійно настроює нас проти 
Бога, проти Його Заповідей і проти ближніх. Та це не проявля-
ється так сильно, якщо йдеться про якісь дрібні справи. Але якщо 
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ці різні дрібні терпіння і перехрещення нашої волі людина не 
приймає з подякою як хрест, з яким іде за Господом, не кається 
за це і не віддає це Богові, то це починає в ній бурлити і раптом 
настає вибух проти ближніх, а іноді навіть хула на Бога. «Стара 
людина» займе таку позицію, ніби Бог є її слугою і зобов’язаний 
виконувати все, що вона хоче. А потім, як тільки щось не відпо-
відає її уявленням, стискає кулаки...

Мусимо знати, що це є в нас.  Інакше ми думали б, що ми 
вже майже святі і не маємо гріха. Тільки Богородиця була не-
порочною, а ми всі грішні. Святе Письмо каже: «Всі згрішили» 
(Рим. 3, 23), бо ми вже народилися в гріху. Богородиця була збере-
жена від первородного гріха задля нас, щоб дати нам Спасителя.

Можливо, хтось хотів би Їй позаздрити... Але чи знаєте, скільки 
Вона має турбот, щоб подбати про всіх неслухняних дітей? Вона 
мусить дивитися на всю цю людську нужденність, нести її, з бо-
лем бачити, як відкидають Ісуса і плюють на Нього. В людських 
серцях Марія знову  і знову проживає Голготу разом зі своїм 
Сином, знову і знову стоїть під хрестом. Вона дійсно Цариця 
мучеників. Марія — Мати болю, яка розділяє з Ісусом любов до 
нас, турботу про наші душі, про наше спасіння. Вона бореться за 
кожного з нас. А ми часто схожі на впертих, неслухняних дітей.

Апостол Іван на закінчення книги Об’явлення пише: «І поба-
чив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога, 
приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. По-
чув я від престолу голос великий, що говорив: “От, житло Бога 
з людьми, і Він житиме з ними, вони ж народом Його будуть, і 
сам Бог буде з ними” (Об. 21, 2–3)».

В духовному сенсі Марія є дійсно тим новим Єрусалимом. 
Через Неї Бог дав нам Спасителя. Вона є тим новим містом, міс-
цем, де не діють закони гріха, але діють інші, Божі закони. Вона 
«кехарітомене» — повна благодаті, як сказав архангел Гавриїл, 
коли привітав Її під час Воплочення Божого Сина.

Ми святкуємо свято Непорочного Зачаття Пречистої Діви 
Марії. Звертаймося в молитвах до нашої Непорочної Матері не 
лише сьогодні, але й під час кожної спокуси та в кожній потребі.
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свЯті мученики мина, Єрмоген і ЄвграФ

У  305  році  на  сході  цар-
ство прийняв Максимін Даза, 
який був ревним ідолопоклон-
ником. Він сильно ненавидів 
християн і продовжував їх пе-
реслідувати. Максиміну, який 
перебував у Візантії, було по-
відомлено, що у Єгипетській 
Олександрії, через те, що там 
сильно зросла кількість хри-
стиян, між поганами і христи-
янами відбуваються завору-
шення і ціле місто збунтува-
лось. Він, не змігши сам піти 
до Олександрії, послав туди 
замість  себе  одного  зі  своїх 
вельмож на ім’я Мина — мужа 
досвідченого у грецькій, поганській мудрості і доброго ритора, 
який походив з Атен. Максимін наказав Мині вгамувати завору-
шення, викорінити християнство, утвердити ідолопоклонство, а 
тих, що відпали до християнства, навернути назад. Мина зовні 
видавав себе таким, що тримається поганської віри і виконує 
волю царя, проте всередині був істинним християнином, але таїв 
свою віру до часу, коли Бог сам його покличе до мучеництва. 
Прийнявши наказ від царя, він швидко прийшов до Олександрії, 
вгамував заворушення, мудро примирив поган та християн і 
велів кожному триматися своєї віри. Він швидко привів до ладу 
всі необхідні міські справи і про все сповістив царя листом.

Тоді Мина зрозумів, що це і є той час, у який Бог кличе його 
до мучеництва. Він сказав до себе: «Якщо в інший час захочу 
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бути мучеником, то тільки сам буду увінчаний. А сьогодні 
і інших зможу до мученицького вінця привести». Тоді Мина 
почав відкрито проповідувати Господа Ісуса. Для переконання 
невірних Господь дав йому дар зцілювати хвороби. Він взивав 
ім’я Ісуса Христа і робив на хворих знак святого Хреста, тоді Бог 
через свого раба робив у народі великі чуда. Сліпі прозрівали, 
німі говорили, криві стрибали, а біснуваті звільнялися від нечи-
стих духів. Весь народ, бачивши це, був переляканий та багато 
людей повірили у Христа і охрестилися.

Деякі погани повідомили царя, що Мина вірить у Розп’ятого 
і весь олександрійський народ привів до тої віри, та що храми 
богів вже опустіли. Цар, довідавшись, що Мина зробив проти-
лежне до його наказу, послав в Олександрію з військом одного 
начальника міста, знатного  і славного мужа на ім’я Єрмоген. 
Максимін наказав йому, щоб Мину і тих, кого він звів, привернув 
назад до вшанування богів, а місто очистив від християнства. 
Єрмоген, як і Мина, походив з Атен. Він був вихований як по-
ганин, але вдачею був добрий та милостивий і робив добрі діла. 

Коли Єрмоген прибув до Олександрії, народ прийняв його з 
великими почестями. Ввечері того дня Мина сам прийшов до 
нього, хотівши наодинці поговорити з ним про Єдиного Бога. 
Увійшовши до Єрмогена, Мина сказав: «Слава Єдиному Вели-
кому Богові, Його ж промислом ти сюди прийшов». Єрмо-
ген, почувши про Єдиного Бога і бачивши перед собою декого 
із царського двору, одразу наказав взяти Мину під варту, щоб 
не бути обмовленим перед царем, що прийняв царського ворога 
до приватної бесіди. На наступний день Єрмоген в оточені своїх 
зброєносців сів на судищі і наказав св. Мину вивести на суд. 
Тоді суддя сказав до нього: «Належить, Мино, щоб кожна людина 
шанувала царів і богів та була вдячна за їхнє добродійство, ти 
ж ні царів, ні богів не шануєш, забувши про їхнє добродійство». 
Святий відповів: «Шанувати належить те, що істинне, а 
не фальшиве. Тільки правдивого Бога належить шанува-
ти, а царів належить шанувати лише тоді, коли і вони 
шанують істинного Бога. Я, як сам ти, судде, знаєш, пе-
ребуваючи колись в Атенах, беріг батьківські закони, бо 
з самої юності з великим бажанням та наполегливістю 
віддався читанню книг, і з немалим трудом вивчив все 
грецьке поганське вчення. Дізнавшись, що і в християн 
є якісь книги, захотів їх прочитати. Та коли їх читав, 
зрозумів, яка в них приховується користь — її ж вислови-
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ти неможливо. Коли я порівняв християнське писання з 
грецьким вченням, знайшов між ними велику різницю. В 
одних бо бачив силу і правду, в цих же — помилку і лукав-
ство. Бо те, що є в християнських писаннях — показує 
Христову силу, яка належить тільки Богові. А грецькі 
поганські писання вказують на бога, сповненого людськи-
ми немочами, стражданнями і пристрастями. Одне тобі 
скажу: кінець християнських писань є спасіння, а поган-
ських, грецьких — неминуча загибель і зведення в нечисті 
та мерзенні пристрасті. Я, пізнавши Єдиного Всесильного 
Бога, відвернувся від поганської марноти і, прийнявши 
святе Хрещення, віддав себе повністю Ісусу Христу. І Він 
дав мені дар — зцілювати усі, і навіть невиліковні, недуги, 
самим лише прикликанням Його імені. Свідками моїх слів 
є увесь народ, що стоїть довкола цієї площі». Це і багато 
іншого говорив святий про Христа від 3 до 7 години, а народ, 
що стояв довкола, уважно його слухав. На кінець люди почали 
взивати до Єрмогена: «Не трудися більше, о судде, бо всі ми є 
свідками його чудес, створених Христовою силою. Не сказав він 
ні одного неправдивого слова. Якщо б ти був у той час тут, то 
сам би пізнав правду і дізнався, що належить шанувати тільки 
одного Бога, якого Мина проповідує».

Єрмоген бачив, що всі, хто слухає вчення Мини, приєднуються 
до Христа, тому боявся мучити святого. Суддя не міг сказати 
нічого проти правди, тому засоромився, а Мину наказав відвести 
в темницю. Єрмоген пішов у свої палати та був дуже сумний, 
нічого не  їв, а вночі не міг заснути, бо його мучили думки. З 
одного боку боявся людей, а з іншого боявся царя. Наступного 
дня зранку Єрмоген знову сів на судищі, поставив перед собою 
святого, показав йому катівські знаряддя та сказав йому: «Скажи 
мені, мерзотнику, нащо ти бунтував людей, щоб вони ганьбили 
богів і повірили в Розп’ятого?». Святий відповів: «Не я повчаю 
народ не підкорятися царському наказу про вшанування 
богів, але сама ревність за живого Бога. Люди палають 
ревністю за свого Господа, якого пізнали через знамення 
і чуда. Перед народом я ганьбив богів твого царя, бо вони є 
брехливі, а кожній людині, що має здоровий глузд і розум, є 
природнім ненавидіти те, що є брехливим, а правду люби-
ти і шанувати. Правдою є Ісус Христос». Суддя сказав: «Тобі, 
безумче, тільки так здається, що істинним є Христос, я ж тобі 
покажу, що не треба поклонятися Розп’ятому і вигадкою є все 
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те, що ти вчора говорив. Я тебе віддам на муки і чи зможе тебе 
Христос оздоровити?». Святий відповів: «Хочу, судде, з любові 
до мого Ісуса Христа перетерпіти всі муки». Розгніваний 
суддя наказав відрізати стопи його ніг, обдерти його гомілки і 
так поставити перед собою. Коли це зробили і поставили Мину 
на самі голі кістки, то з ніг текло багато крові. У тому стражданні 
мученик мав мужнє серце і прославляв Ісуса Христа. Тоді кат 
наказав відрізати йому язик. Коли слуги виконали наказане, 
святий показував очима, що готовий далі страждати за Христа. 
Тоді суддя наказав виколоти йому очі і вкинути до в’язниці. Там 
святий лежав виснажений від ран та ледь живий від болю. Вночі 
о 3 годині у в’язниці спалахнуло велике світло і мученику Мині 
з’явився сам Ісус Христос. Він оздоровив свого вірного раба та 
сказав йому:  «Запам’ятай, Мино, Я — Ісус Христос, за якого 
страждаєш, прийшов тебе відвідати, але й раніше невидимо 
був з тобою, дивлячись на твій подвиг і чекаючи, щоб судді та 
влада пізнали твою любов до Мене. Єрмогена ж, що бореться зі 
Мною і не любить Мого імені, завтра будеш бачити покірного, він 
проситиме твоїх молитов. На кінець буде і твоїм товаришем 
у подвигу, бо разом з тобою буде свідчити про Мене та разом 
з тобою постраждає. Моя доброта не може допустити, щоб 
багато його добрих діл загинули через його незнання». Чуючи це, 
Мина сповнився великої радості.

Єрмоген, відпочиваючи, роздумував про св. Мину та про всі 
слова правди, які почув від нього. Дорікав собі, що таку людину 
погубив, бо думав, що Мина від таких ран вже помер і плакав 
за ним. Тому надумав чесно поховати його тіло. Настав день. 
Знову Єрмоген сів на судищі і, коли всі олександрійці зібралися, 
послав воїнів, щоб винесли з темниці на площу тіло мученика. 
Коли ті воїни прийшли в темницю, побачили двох світлих ангелів, 
а між ними живого і здорового св. Мину. Воїни одразу повірили 
в Христа і вже не вернулися до того, хто їх послав. Суддя з на-
родом, довго чекавши на них, послав багато інших воїнів, щоб 
швидко принесли, як він думав, тіло померлого Мини. Але і ці, 
побачивши те, що бачили перші, також увірували в Христа й не 
верталися до судді. Святий Мина, дізнавшись від воїнів, що ціле 
місто зібралось на майдані і суддя сидить на судищі, сам пішов 
до судді. Слідом за ним пішли і воїни, що повірили в Христа. 
Усі люди, які там були, з великим здивуванням дивилися на 
святого, бачивши його повністю здоровим. Вони в один голос 
кричали: «Велика сила Христова, що перемагає саму смерть!». 
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Переляканий суддя, бачивши все, що відбувається, хотів відійти 
з майдану, бо думав, що народ зараз на нього повстане. Люди ж 
почали кричати до нього: «Не відходь, судде, будь і ти учасником 
того щастя, бо сьогодні все місто має прийти до світла і пізнати 
істинного Бога!». Суддя дав народові знак, щоб затихли, та звелів 
святому підійти до себе, бо не вірив власним очам. Бачивши, 
що це справді живий Мина, злякався і мовчав. Тоді св. Мина 
почав свідчити Єрмогену про Ісуса Христа та сказав йому, що 
то Ісус його оздоровив.

Суддя був глибоко зворушений і відкритий для прийняття 
благодаті. Зі слів святого і з чуда оздоровлення почав пізнавати 
істинного Бога та навертатися до Нього. Він радів через те, що 
пізнав правду, і одночасно сумував, що стільки часу перебував у 
брехні. Єрмоген і ті, що були при ньому, побачили біля св. Мини 
двох світлих мужів, які мали крила і тримали вінець над голо-
вою мученика. Суддя встав зі свого столу і, показуючи рукою на 
святого, голосно сказав до людей: «Воістину це слуга правдивого 
Бога, і великим є той Бог, якого він вчить нас шанувати. Досі 
я був безумний, придушений бісом, бо намагався привести вас 
до поклоніння демону». Те сказавши, кинувся до ніг св. Мини і 
сказав: «Молися за мене, істинний рабе Божий, щоб і я, недостой-
ний, сподобився бути рабом твого Бога. Якщо сподоблюся Його 
благодаті, то буду каятися за свій попередній блуд і безумство». 
Святий відповів йому: «Правителю, не сумнівайся у Божій 
доброті, бо велике Його милосердя. Коли прийдеш до Ньо-
го, не лише тебе не відкине, але впише твоє ім’я в Книгу 
життя. Ісус хоче, щоб ти мучеництвом прославив Його 
святе ім’я, бо Він сам мені про це сказав». Святий Мина 
відпустив людей і казав, що завтра прийде на майдан та більше 
їм розкаже про святу віру й навчить їх, що вони повинні робити. 
Мина цілу ніч навчав Єрмогена вірі в Ісуса Христа. Зранку, коли 
вони сходили на площу, на ній зібралося стільки олександрійців, 
що не могли всі поміститися. Велика кількість колишніх поган 
голосно взивали до святого: «Всі ми віруємо в Бога, якого ти нам 
проповідуєш». Мина сказав до народу: «Можете запитувати про 
віру в істинного Бога». Суддя Єрмоген зі всім народом відповів: 
«Нема у нас ні єдиного сумніву щодо твого Бога. Ми дійсно пі-
знали, що Ісус є Бог і віруємо в усе, що ти сказав. Єдине лише 
просимо, щоб з’єднатися з твоїм Богом через святе Хрещення». 
Після цього єпископи охрестили Єрмогена і багатьох олексан-
дрійців. Велика радість була у цілому місті  і веселилися вірні 
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люди у своїм Бозі. Єрмоген по небагатьох днях був поставлений 
єпископом в Олександрії, роздав усі свої маєтки і святою вірою 
зі всіма вірними сильно озброївся на диявола. За короткий час 
зруйнував бісівські капища, на їхніх місцях побудував церкви і 
незліченну кількість поган навернув до Христа. Прикликанням 
Ісусового  імені та знаменням святого хреста зцілював всілякі 
хвороби та виганяв з людей злих духів. Добре навчав людей, як 
вони мають жити християнським життям, і сам у тому для них 
був зразком.

Тоді донесли царю на Мину і Єрмогена та розказали про весь 
олександрійський народ, який пішов за ними. Цар Максимін 
сповнився люті, взяв з собою десятитисячне військо, прийшов у 
Олександрію, зібрав увесь люд на площі, поставив перед собою 
Мину і Єрмогена та перед всіма голосно почав їм докоряти, за 
те, що не послухали його наказу. Коли гордий цар погрозливо 
говорив і лютував, святим Мині та Єрмогену з’явилися ангели 
і казали не боятися царевого гніву. Єрмоген відповів цареві: 
«Царю, якщо схочеш мене терпеливо послухати, з якої причини 
я відкинув, як ти вважаєш, попереднє щастя і тепер захотів 
виглядати, як ти кажеш, наче безумець та вбогий — розкажу 
тобі, тільки постарайся зрозуміти». Цар сказав: «Говори, щоб 
тільки замість правди не казав брехні». Єрмоген мовив:  «Ти 
сам знаєш, яку я мав старанність, коли гонив Христа і 
християн, шануючи давніх богів та корячись тобі. Тому 
й ти послав мене в це місто, щоб Мину, мужа мудрого, чи 
ласкою, чи погрозами повернути до батьківської віри. 
Свідком мені є весь народ цього міста, що спочатку я його 
вмовляв, картав, лякав, погрожував і всіма способами 
намагався відвернути від християнства. Але не знав, на 
якого чоловіка попав, настільки безстрашного і мужньо-
го, що вільно відповідав мені, а його серце готове було до 
мук і терпіння. І все найгірше він був готовий перенести, 
аніж відректися від Христа». Потім Єрмоген описав царю, 
як мучив Мину, як посадив його у в’язницю, і як наступного дня 
хотів поховати його тіло, бо думав, що вже мертвий. Розповів, як 
побачив його зціленого і живого, чого свідком є весь олександрій-
ський народ, а на кінець додав таке: «Скажи мені ти, царю, 
чи хтось бачив таке, як я, що напівмертвий чоловік був 
оздоровлений від таких ран. Це було діло нікого іншого, як 
тільки Єдиного Бога. Цей Бог, що створив перших людей, 
пообіцяв тим, хто вірує у Нього, вічне царство у небі. Цей 
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Бог дає своїм рабам дар оздоровляти хвороби. Якби хтось 
це пізнав і побачив, то чи знехтував би таким Богом? І чи 
б відмовився від такої благодаті і сили, яку Він дає своїм 
слугам, щоб могли оздоровляти хворих і воскрешати мер-
твих. Хто такого Бога би залишив? Через те я відвернувся 
від марних благ і ваших огидних богів, та приступив до 
Христа Бога і ради Нього хочу здаватися вам безумним, як 
сам ти сказав, аніж бути у вас премудрим і вибраним. За 
мого Спасителя я готовий перетерпіти усі муки. Можеш 
випробувати це на ділі». Цар не міг нічого промовити проти 
того, що сказав Єрмоген. Максимін боявся продовжувати бесіду 
зі святим, щоб не сповнитися стиду та щоб боги не були знищені. 
Тому одразу велів відсікти Єрмогену руки по плечі і ноги до колін, 
та вкинути їх у вогонь перед його очима. Коли слуги виконали 
наказане, то прокололи йому ще живіт, а решту його тіла, яке 
ще дихало, за царевим наказом вкинули в ріку. Зі св. Миною 
цар говорити не хотів, бо боявся, щоб у розмові не був від нього 
осоромлений. Боявся також, щоб Мина не зробив якогось чуда 
і тим не відвернув людей від вшанування богів. Тому наказав 
без допиту відвести святого у в’язницю і там підвісити за руки 
та до ніг прив’язати дуже великий камінь. Святий Мина, силь-
но терплячи, в цих муках молився до Бога, пригадуючи слова 
з Писання: «Гадаю бо, що страждання нинішнього часу негідні 
майбутньої слави, яка має нам з’явитися» (Рим. 8, 18). Мина 
замовк, коли його суглоби випали зі своїх місць і все його тіло 
було натягнене як струна. Та Бог врятував своїх рабів. Коли 
св. Єрмогена, що ледь дихав, кинули в ріку, то Господь послав 
ангелів, які одразу витягнули його з ріки і повністю зцілили. У 
ту ж ніч святі ангели привели Єрмогена у темницю до св. Мини, 
який висів з причепленим каменем і майже не дихав. Вони звіль-
нили Мину з пут і Господь знову його повністю оздоровив. Ангели 
перебували зі святими аж до ранку та укріплювали їх, кажучи, 
що на небі їм вже приготовані вінці та що Ісус Христос чекає, 
поки вони закінчать свій подвиг. Коли настав день, Максимін 
з самого ранку зібрав на площі весь народ і, сівши на престолі, 
почав докоряти людям, що цілим містом відвернулися від богів 
та пішли вслід за двома чародіями, — так брехливо називав Мину 
та Єрмогена. Чуючи це, народ бунтувався і обурювався. Коли 
настала тиша і цар знову хотів говорити, раптом появилися святі 
Мина та Єрмоген, що йшли прямо до царя. Усі люди, з подивом 
дивлячись на них, скрикнули: «Воістину є один Бог — Бог хрис-
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тиянський». Цар, бачачи це, налякався і був розгублений. Один 
чоловік на ім’я Євграф, який був писарем, коли ще св. Мина 
управляв містом, бачивши таке чудо, сповнився ревності, пере-
хрестився, визнав, що є християнин, сміливо став перед царем 
і докорив йому в ідолопоклонстві та злості. Тоді рішуче додав, 
що не тільки не боїться мук за Христа, але й сильно їх бажає. 
Почувши це, цар вибухнув люттю і, вихопивши в одного з во-
їнів меч, кинувся на Євграфа і посеред площі потяв святого, 
завдавши йому багато ран. Тоді знову сів на своєму престолі 
та звернувся до святих мучеників Мини та Єрмогена, кажучи: 
«Клянуся силою моїх богів, що ніколи ще не бачив таких чародіїв, 
як ці. І не дивно, що простий народ слухає їх. Своїм чарівництвом 
заманюють невігласів, відводять від богів і радять вмерти за 
Розп’ятого. Я негайно покажу, хто ви є: чи привид, який обманює 
очі, чи справжнє тіло». Святі відповіли: «Тому що розум твій 
затуманений, а душа осліплена, через те правдива річ 
видається тобі маревом. Якщо сумніваєшся, сам уважно 
подумай, чи справді ми є? Якщо досі лютуєш, то знову 
муками і ранами нас випробуй і дізнаєшся, що ми є тілом, 
а не привидом». Максимін бачив, що це не марево, бо багато 
людей торкалися до них і бачили їх зціленими. Тоді він наказав 
мечем відтяти їхні голови, а сам відійшов у свої палати, сором-
лячись, що нічим не міг здолати Христових воїнів. Коли святих 
вели на місце страти, за ними йшов увесь народ. Прийшовши 
на місце, святі помолилися Богові і схилили свої голови під меч 
і так увійшли в радість свого Господа.
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ПреПоДоБний Даниїл стовПник

Преподобний Даниїл Стовп-
ник народився в Месопотамії, 
поблизу Самосат, в селі Вітара. 
Його батьки називалися  Ілія  і 
Марта. Вони довго не мали ді-
тей,  та  Господь Бог  вислухав 
їхню  молитву  і  дав  їм  сина, 
який  своїм життям мав  про-
славити Христа Спасителя.  У 
12 років Даниїл покинув свій 
дім  і батьків та пішов до мо-
настиря, який був кілька миль 
від села.  Ігумен не хотів його 
прийняти, бо боявся, що він не 
перенесе труднощів монашого 
життя. Та хлопець сказав йому 
на це: «Я прийшов сюди, щоб по-
мерти для світу і жити для Христа. Краще мені померти від 
виснаження, ніж повернутися до марнотного світського життя». 
Коли ігумен не зміг переконати юнака, щоб залишив свій намір 
і побачив у ньому велике прагнення й ревну любов до Бога, то 
скликав братів та радився з ними, чи приймати цього хлопця в 
монастир. Порадившись, брати погодились прийняти хлопця до 
своєї монашої спільноти й ігумен дозволив Даниїлові вступити 
до монастиря.

Коли батьки Даниїла довідались, де він перебуває, то зраді-
ли, що їхній син віддав себе на службу Богові. Вони прийшли 
до нього та дали йому своє благословення. На прохання батьків 
ігумен, порадившись з братами, постриг Даниїла в чернечий чин 
і дав йому монашу одежу.
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Одного разу ігумен разом з монахами вибрався до Антіохії і 
взяв зі собою Даниїла. Дорогою вони навідалися до св. Симеона 
Стовпника. Цей великий Божий угодник велів Даниїлові вступи-
ти до себе на стовп, благословив його і провістив, що Бог покличе 
його на великий подвиг Христа ради. Через якийсь час помер 
ігумен монастиря, де перебував Даниїл, і монахи стали просити 
святого, щоб став їхнім ігуменом. Однак святий не погодився. 
Він таємно залишив монастир і пішов до преподобного Симе-
она та перебував біля його стовпа 14 років. Потім пустився до 
Єрусалиму, щоб поклонитися святим місцям. Дорога тоді була 
дуже небезпечна, бо самаряни нападали на прочан й убивали їх. 
Однак у дорозі йому з’явився старий монах, з лиця дуже подіб-
ний на Симеона, і порадив не йти до Єрусалиму, а повернути до 
Царгорода і помолитися там у церквах, а далі шукати для себе 
місця усамітнення в околиці Тракії або Понту.

Преподобний Даниїл був переконаний, що тим старцем був 
преподобний Симеон, який чудесним способом явився йому, 
тому послухався його поради. У Царгороді він пробув сім днів 
у північній частині місця при Понті, коло церкви св. Михаїла, 
а потім знайшов стару поганську божницю, про яку всі казали, 
що це житло демонів, і там оселився. Він замкнув усі двері та 
вікна, окрім одного, і цілковито віддався молитві, постам та, не 
піддаючись страху, Божою силою мужньо боровся з демонами, 
які хотіли його вбити. За короткий час була прогнана звідти вся 
демонічна сила. Та знайшлися люди, які з заздрості оскаржили 
його перед патріархом св. Анатолієм, що він є чарівником. Коли 
патріарх покликав його до себе і пізнав, що перед ним святий 
муж, то поблагословив його на дальший подвиг і відпустив у мирі.

Так на самоті прожив св. Даниїл дев’ять років, а потім, пізнав-
ши Божу волю, попросив свого приятеля Марка побудувати йому 
стовп. Зійшовши на нього, став наслідувати життя св. Симеона 
Стовпника. Відбулося це у 459 році, коли великий подвижник 
відійшов до Господа.

Стовп Даниїла стояв на землі, власником якої був один чоловік 
на ім’я Геласій. Він хотів, щоб св. Даниїл залишив це місце, хоч 
стовп йому жодним чином не перешкоджав. Святий, послухавши 
його волю, став злізати. Та коли Геласій побачив набряклі ноги 
преподобного, вкриті ранами від постійного стояння, то звору-
шилося його серце і він попросив святого, щоб залишився на 
стовпі, і навіть сам побудував інший, вищий стовп, на який слуга 
Божий ступив 463 року. Бог поблагословив подвиг св. Даниїла 
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і наділив його духом прозорливості, силою оздоровляти хворих 
та проганяти злих духів. Зі всіх сторін горнулися до нього вірні, 
а він їх навчав і допомагав у всякій потребі.

За правління імператора Лева Великого (457–474), який ста-
вився до святого з великою пошаною, преподобний Даниїл про-
віщав жителям Царгорода, щоб каялися, бо гнів Божий навис 
над ними. Та вони не послухали його перестороги і за деякий 
час великий вогонь знищив майже все місто.

Коли король вандалів Генсерик напав на Олександрію, тоді 
св. Даниїл провістив імператорові, що Генсерик не захопить мі-
ста й, осоромлений, повернеться назад, — і так сталося. В подяку 
за це імператор звелів побудувати біля стовпа святого келії для 
його учнів і церкву на честь преподобного Симеона Стовпника.

Коли на престолі сів імператор Зенон (474–491), преподобний 
Даниїл провістив йому, що його скинуть з престолу, але він знову 
поверне собі владу. І справді, Василіск (475–476), брат Верини, 
вдови Лева Великого, прогнав Зенона і сам зайняв престол. Він 
відкрито підтримував єретиків євтихіян (монофізитів) і бенте-
жив Божу Церкву. Тоді на прохання патріарха Акакія (471–488) 
св. Даниїл подався до Царгорода, а що ноги його були цілком 
зранені, то його несли на ношах. Василіск утік з міста в село, 
бо знав, що преподобний буде його прилюдно картати. Та коли 
він почув, що святий проголошує, що Божа кара вже висить 
над самозванцем, то сам прийшов до святого і припав до його 
ніг. Проте св. Даниїл не хотів з ним навіть говорити, бо бачив, 
що смирення Василіска вдаване. Тоді преподобний повернув-
ся на свій стовп, Василіска було прогнано, а імператор Зенон, 
повернувши собі владу, поспішив зі своєю жінкою Аріядною до 
святого просити його благословення.

Преподобний Даниїл простояв на стовпі понад 30 років, при-
носячи себе в жертву Богові за своє спасіння і спасіння багатьох 
людей. Бог об’явив йому день смерті, а святий радісно чекав тої 
хвилі. Він написав для учнів свій останній духовний заповіт, в 
якому дав їм багато порад і просив, щоб насамперед остеріга-
лися єретиків і щоб ніколи не відходили від Христової Церкви. 
11 грудня 494 року він побожно передав свою душу в руки Не-
бесного Отця.

ghhgfghhg
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ПреПоДоБний никон сухий Печерський

Преподобний Никон походив 
з міста Києва. Прийшовши до 
Печерського монастиря, він до-
бровільно став в’язнем Христо-
вим,  віддавши Йому  в  послух 
свій розум  і  всього  себе. Коли 
на монастир напали половці, то 
взяли його в полон  і забрали з 
собою у свій край, де тримали 
закованим у кайдани. Прийшов 
у цей край християнин з Києва, 
щоб  викупити  полонених,  але 
Никон з того не радів. Він ду-
мав, що це хтось з його багатих 
родичів з Києва. Викупивши ба-
гатьох полонених, християнин 
повернувся і розповів про бла-
женного. Коли почули про це ро-

дичі Никона, прийшли з великим маєтком, щоб викупити його. 
Але блаженний почав до них говорити: «Не витрачайте даремно 
вашого маєтку. Якщо б хотів Господь, щоб я був вільний, не дав 
би мене в руки половців. Він бо сам віддав мене в полон і дав пе-
ремогу ворогам. Коли ми приймаємо з руки Господньої добро, чи 
не мали б терпеливо приймати і лихо?». Рідні докоряли йому і 
зі всім своїм багатством мусіли повернутися назад. Тоді той, що 
полонив блаженного, та інші половці, бачивши, що не збулось 
їхнє бажання збагатитися, почали жорстоко мучити Божого раба. 
Так вони три роки день у день завдавали блаженному великих 
терпінь: зв’язували його, сковували руки й ноги, на вогонь клали, 
ножами розрізали. Він конав від голоду і спраги: часом день, два 
і три дні нічого не куштував, влітку сонце його пекло, взимку ж 
на снігу і холоді перебував. Це все робили йому половці для того, 
щоб він забажав бути викупленим. Але блаженний Никон дяку-
вав Богові за все і молився до Нього безперестанно. Тоді до своїх 
катів казав: «Ісус Христос і без викупу визволить мене з ваших 
рук. У видінні явився мені співбрат мій Євстратій і сказав, що 
на третій день маю бути в монастирі, молитвами святих отців 
Антонія і Теодосія та інших, що з ними преподобних Печерських». 
Почувши це, половець, що полонив його, подумав, що він хоче 
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утекти. Через те підрізав йому гомілки та пильно його стеріг. На 
третій день о шостій годині, коли тримали його в облозі зі зброєю, 
раптом блаженний в’язень став невидимий — охоронці лише 
почули голос, який казав: «Хваліть Господа з небес!». І так святий 
був невидимо перенесений в Печерську церкву Пресвятої Бого-
родиці у той час, коли на Божественній Літургії починали співати 
причасний стих. Коли збіглися брати, то побачили його зв’язано-
го, в тяжких залізних кайданах, вкритого гнійними ранами та 
свіжими ранами на гомілках. Вони вжахнулися і розпитували, 
як він сюди дістався. Хоч і не хотів їм нічого розповідати, та не 
зміг затаїти те, що з ним сталося, і розповів усю правду. Коли він 
не давав зняти зі своїх рук та ніг залізні кайдани, ігумен йому 
сказав: «Брате, якщо б Господь хотів залишити тебе в біді, не 
вивів би тебе з полону. Нині скорися нашій волі». Святий зразу 
послухав настоятеля і дав зняти з себе кайдани.

За деякий час настав мир з половцями і прийшов до Києва 
той чоловік, що мав у полоні св. Никона. Він увійшов до Печер-
ського монастиря й побачив там преподобного. Зразу його впі-
знавши, половець пішов до ігумена і все розповів йому та братам 
про блаженного Никона. Потім він охрестився і разом з іншими 
половчанами, які прийшли до Києва, прийняв постриг та став 
монахом. З ними і закінчив в покаянні своє життя, працюючи 
для свого полоненого, св. Никона, у Печерському монастирі.

Коли св. Никон був ще в полоні, сталось так, що полонені роз-
хворілися від голоду і спраги та були при смерті. Тоді блаженний, 
що був з ними в кайданах, сказав їм, щоб нічого з їжі поган не 
споживали, і помолився за всіх до Господа Ісуса Христа. Після 
молитви всі оздоровилися і невидимо втекли від пут. Якось був 
захворів половець, що тримав в полоні преподобного, і заповів 
своїм жінкам і дітям, щоб після його смерті полоненого Никона 
розп’яли над його гробом. Та блаженний, не бажаючи смерті 
грішника і духом бачачи його майбутнє навернення, помолився 
за нього до Бога і так половець отримав зцілення.

Сухим називали преподобного Никона тому, що він після 
визволення з полону всохся від втрати великої кількості крові. 
Горівши Божою любов’ю, дожив до кончини своєї і душа його 
переставилась до Господа. Його нетлінні мощі спочивають у 
печерах Києво-Печерської Лаври.



402

свЯтий сПириДон, ЄПискоП

Святий Спиридон народив-
ся на острові Кіпрі, у бідній 
сім’ї. З дитинства пас вівці, 
та хоч був неосвіченим, зате 
мав покірне серце  і жив бо-
гоугодно.  Коли  став  дорос-
лим, то одружився. Та неза-
довго його дружина померла. 
Тоді святий почав ще ревніше 
служити для Господа, творячи 
милостиню і добрі діла. Згідно 
з відомостями церковних істо-
риків, Спиридон був мучений 
за імператора Максиміана Га-
лерія, який наказав виколоти 
йому праве око та підрізати 
сухожилля  під  коліном  лівої 
ноги. Вістка про нього поши-

рювалась по всій землі, бо він від Бога отримав дар творити 
чуда. За царювання Константина Великого  (306–337) та його 
сина Констанція (337–361) він був поставлений єпископом Три-
митунту. Будучи у такому високому сані, блаженний зовсім не 
залишив бідного способу життя і продовжував живитися працею 
своїх рук, обробляючи землю та розводячи овець.

Одної ночі до його отари вкралися злодії. Проте Божа сила 
зв’язала руки та ноги нечестивців, так що вони не могли ніяк 
звідти вийти. Зранку святий, побачивши переляканих чоловіків, 
молитвою їх звільнив від невидимих пут та багато повчав, щоб 
не бажали чужого, а живились працею своїх рук. Врешті сказав 
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з усмішкою:  «Щоб ваша все нічна варта у моїй отарі не була 
даремною, візьміть собі одного барана».

До блаженного Спиридона приходили люди брати у позику 
гроші. Він сам ніколи не брав золото у свої руки, але усіх від-
правляв до скарбниці, щоб самі взяли скільки їм потрібно. А 
коли вони повертали позичене, то святитель не перераховував 
поверненого, лише казав все покласти назад. Один купець часто 
брав у святого гроші в позику і його купівля благословлялась. 
Та одного разу він насмілився не повернути золото. Невдовзі 
повністю зубожів. Через те знову прийшов до Спиридона по 
гроші. Той, як звичайно, відправив його до скарбниці, однак, 
вона була пустою. Тоді блаженний сказав чоловікові:  «Брате, 
окрім тебе, до цього часу, тут нікого не було. Коли б ти поклав 
золото назад, то знову знайшов би його». Посоромлений купець, 
признаючи свій переступ, просив прощення. Святий сказав, щоб 
він більше не брехав, бо неправдою здобутий маєток не принесе 
йому прибутку.

Жив у місті Тримитунті один багач, продавець зерна, який 
був дуже грошолюбний та захланний. Коли по всьому краї на-
став голод, то він навмисно чекав більшої голоднечі, щоб могти 
дорожче продавати збіжжя. Прийшов до нього один убогий і зі 
сльозами припав йому до ніг, просячи трохи зерна в заставу, 
щоб з жінкою та дітьми не вмерти з голоду. Той, одержимий 
бажанням золота, немилосердно сказав йому: «Принеси гроші і 
будеш мати скільки купиш». Тоді бідолаха прийшов до св. Спи-
ридона і про все йому розповів. Той потішив його, мовивши: 
«Не плач, але йди додому. Так-бо говорить Святий Дух: завтра 
наповниться твоя хата зерном і ти побачиш того багача, як 
просить тебе взяти задарма стільки зерна, скільки хочеш». 
Вночі впав сильний дощ, вода підмила житниці немилости-
вого купця і весь урожай поплив. Бідні люди почали збирати  
рознесене зерно та наповнили ним свої будинки. Нещасний 
продавець, побачивши того убогого чоловіка, якому день перед 
тим відмовив у допомозі, заговорив до нього: «Візьми собі зерна 
скільки хочеш, лише прошу тебе, допоможи мені зібрати те, 
що залишилось, щоб я повністю не збіднів». Так сповнилось про-
роцтво Божого слуги.

Преподобний Спиридон, маючи від Бога дар прозорливості, 
бачив приховані гріхи людей. Одного разу, подорожуючи, він 
ночував в гостях. Тут якась жінка, яка вдавала з себе благоче-
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стиву, насправді ж була грішницею, приступила до Спиридона, 
бажаючи обмити йому ноги. Він сказав до неї: «Не торкайся до 
мене!». Це блаженний сказав не тому, що гидував грішницею, але 
хотів, щоб таким чином вона усвідомила свій гріх. Та негідниця 
не схаменулась і намагалась знову доторкнутись до святого. Тоді 
Спиридон, не бажаючи загибелі цієї душі, смиренно викрив її 
вчинки. Аж тоді жінка наповнилась страхом, впала на землю та 
каючись визнавала свої провини. Владика наставив її на доро-
гу покаяння і на кінець потішив словами Спасителя: «Не бійся, 
дочко, відпускаються тобі твої гріхи. Ось здорова ти, не гріши ж 
більше» (Лк. 7; Ів. 5, 14). З того часу вона виправила своє життя, 
будучи для багатьох взірцем.

Святитель Спиридон брав участь у І Вселенському Соборі в 
Нікеї, зібраному проти єретика Арія, який не вважав Ісуса Хри-
ста Богом, а тільки сотворінням. Прямуючи туди, він ночував в 
якомусь притулку. Аріани, сповнені ненависті до правовірного 
єпископа, вночі відрізали голови двом його коням. Слуга святого, 
побачивши, що трапилось, сповістив йому про це. Блаженний 
звернувся до Господа Вседержителя з проханням про допомогу, 
а опісля наказав слузі прикласти назад відрубані голови коней. 
Той, поспішаючи, приклав голову білого коня до чорного, і чор-
ного до білого. Тварини відразу ожили й стали на ноги. А коли 
відступники побачили таке чудо, здивувалися  і наповнились 
соромом. На соборі, коли була суперечка про Пресвяту Трійцю, 
Господь зробив через Спиридона преславне чудо, яке доводило 
єдність Пресвятої Тройці. Блаженний взяв до рук цеглу і помо-
лився. Після молитви вона розділилася на три елементи — глину, 
вогонь та воду. І сказав святий: «Бачите, це три стихії, а одна 
цеглина. Так і Пресвята Трійця, це три Особи, один же Бог».

Були там присутні і поганські філософи, які своїми хитрому-
дрими висловами намагалися допомогти єретикам. Серед них 
був один дуже хитрий та гордий, який найбільше висміював 
правди віри. Блаженний Спиридон, хоч і не був вчений, однак, 
дуже бажав з ним змагатися. Святі отці забороняли йому те, але 
він, знаючи, що немічний людський розум не в змозі перемогти 
Божої мудрості, приступив до того мужа, кажучи: «В Ім’я Ісуса 
Христа послухай, що тобі кажу. Один є Бог, який створив 
небо, землю, людину та все інше, видиме й невидиме. Ми 
віруємо, що Його слово — Син Божий, єдиносущний з От-
цем. Він, змилосердившись над нами бідними, народився 
від Пречистої Діви, жив серед людей, постраждав і помер 
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нашого ради спасіння. Та на третій день воскрес і разом 
з Ним весь людський рід. Очікуємо, що Він прийде вдруге 
судити живих і мертвих, й кожному віддасть по заслугах. 
Нині Ісус сидить праворуч Отця у небеснім Царстві. Це 
вірно сповідуємо без всілякого цікавого перевіряння, ані 
не стараємось збагнути це таїнство розумом. Ти теж 
не пробуй досліджувати його, бо воно далеко перевершує 
твій розум». Трохи помовчавши, святий запитав: «Чи не так 
тобі здається, о філософе?». Мудрагель стояв мовчки і за якийсь 
час сказав: «І я думаю, що так є, як ти кажеш». Тоді старець з 
усмішкою повторив те саме: «І я думаю, що так є, як ти кажеш». 
А філософ, звернувшись до своїх учнів, мовив:  «Поки зі мною 
змагались словами, я легко заперечував викладене. Зараз же, 
замість слів якась сила вийшла з уст цього старця. Слова про-
ти сили нічого не можуть, людина не може стати проти Бога, 
який промовив устами свого слуги. Нині я все зрозумів». Так той 
філософ прийняв християнську віру і радів, що був переможений 
св. Спиридоном задля користі своєї душі.

Після закінчення Вселенського Собору святий повернувся до 
своєї єпархії. Тим часом померла його донька Ірина, яка посвяти-
ла своє дівицтво Христу. Тут прийшла до Спиридона якась жінка 
і з плачем сповіщала йому, що дала його дочці на зберігання 
якусь золоту прикрасу, тепер же не знає, де її знайти. Святитель 
пильно шукав по цілому домі, однак не знайшов втраченої кош-
товності. Тоді він прийшов до гробу мертвої та голосно запитав: 
«Дитино моя, в ім’я Ісуса Христа, скажи мені, де та дорогоцінна 
річ, тобі довірена?». Ірина, немов прокинувшись з твердого сну, 
назвала місце, у якому заховала золото. І промовив блаженний 
до неї: «Спи далі, донечко, поки не розбудить тебе Господь при 
спільнім воскресінні». Всі присутні, побачивши таке чудо, вжах-
нулися і зрозуміли, що у Бога немає нічого неможливого.

Одного разу патріарх міста Олександрії зібрав усіх підпоряд-
кованих собі єпископів, бо хотів їхньою спільною молитвою ски-
нути та знищити всіх ідолів, що там були. Сталось так, що після 
довгих молитов впали всі кумири, крім одного. Через те патріарх 
сповнився великої скорботи. Та Господь у видінні потішив його, 
наказуючи прикликати з Кіпру святителя Спиридона, бо його 
молитвою цей ідол розіб’ється. Коли святий прибув у місто, то 
відразу ідол впав і потрощився ущент.

У ті дні сталось, що імператор Констанцій тяжко захворів 
й ніхто з лікарів не міг йому допомогти. Тому він звернувся 
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до Бога, ревно благаючи за зцілення. І побачив цар у видінні 
ангела, який показав йому лик святих єпископів. Серед них 
було двоє, що виділялися між іншими та виглядали, як їхні на-
чальники.  «Тільки вони двоє можуть тебе зцілити», — сказав 
Божий посланець правителю. Розгублений імператор не впізнав 
показаних. Тоді він почав прикликати до себе єпископів з усієї 
імперії. Святий Спиридон також прибув до нього разом зі своїм 
учнем, Трифилієм. Констанцій зразу пізнав, що це ті, яких по-
казав йому Господь. І справді — молитвами преподобного цар 
став здоровим. Володар хотів віддячитись і пропонував своє-
му добродію золото. Той відмовлявся, кажучи: «Не пасує, царю, 
віддавати ненависть за любов. Те, що я зробив задля тебе, є 
любов, адже багато намагався, щоб сюди добратися. Чи за це 
все маю прийняти від тебе золото, яке є причиною всього зла, 
бо через нього легко губиться всіляка правда». Опісля Спиридон 
настановив царя, який схилявся на бік аріан, щоб тримався іс-
тинного вчення Церкви. А свого учня, саном диякона, який не 
міг надивуватися величі царських палат і всього, що там було, 
напоумив: «Брате, хіба тимчасова слава і гордовитість 
роблять імператора більш праведним від інших? Невже 
не так само він помре, як і убогий. Хіба не стоятиме на 
Страшному Суді? Нащо тобі скороминуче, якщо шануєш 
те, що не проминає? Адже воно є нічим, то чому прагнеш 
його, якщо знаєш, що більше слід шукати нематеріальне 
та вічне». Святий Спиридон дуже дбав, щоб Боже слово ніяк не 
перекручувалось. Коли його учень Трифилій, тоді вже єпископ, 
цитуючи на проповіді Святе Письмо, використав не те слово, яке 
є в оригіналі, а таке, що здавалось йому кращим, то преподобний 
перед всіма скартав його: «Хіба ти кращий від Спасителя, що 
змінюєш Його слово?».

Передбачивши свою кончину, блаженний закликав усіх люби-
ти Бога і ближнього, а потім, за декілька днів, спочив у Господі, 
Якому усе життя служив у правді. Сталось це біля 344 року. По-
хований був у місті Тримитунті. При його гробі творилась сила 
чудес на славу Пресвятої Трійці.
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свЯта мученицЯ лукіЯ 
(див. 2 лютого)

свЯтий мученик Євстратій 
та інші сПівмученики

Це діялось за правління рим-
ських імператорів Діоклетіана  і 
Максиміана. Ці  імператори ви-
дали наказ для всіх громадян ім-
перії, щоби всі поклонилися тим 
богам, яких шанують вони, і при-
несли їм дари та жертви. А того, 
хто буде противитись царським 
велінням, поставити перед суд, і 
якщо він не підкориться владі, то 
видати такого на муки та смерть.

У  той  час  в  місті  Саталіон 
один  знаменитий  воєвода  на 
ім’я Євстратій, який був таємним 
християнином, дуже побивався 
над тим, що християн з кожним 
днем все більше і більше пригні-
чують та переслідують. Євстратій 
із сльозами жалісно взивав до Господа Ісуса Христа, щоб Він був 
милостивий до Своїх рабів. Хотів й сам прийняти мученицьку 
смерть, але, роздумуючи про різні муки і страшну катівську лють, 
боявся. Не знаючи, чи хоче цього від нього Бог, зробив так: взяв 
свій військовий пояс, дав своєму вірному слузі, і попросив зане-
сти його до Аравракійської церкви, звідки Євстратій був родом. 
У тій церкві священнослужителем був Божий раб Авксентій. 
Євстратій сказав своєму слузі, щоб поклав пояс на вівтар, а сам 
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хай притаїться у церкві  і дивиться, хто прийшовши першим, 
візьме пояс. Якщо його візьме священик Авксентій, то нехай 
йому не каже, щоб пояс повернув назад. Якщо хтось інший із 
кліриків першим захоче взяти, то щоб не дозволив їм цього, але 
хай назад принесе пояс. Слуга взяв пояс і пішов робити наказа-
не. А Євстратій так сказав Богові: «Якщо пояс візьме Авксентій, 
то це буде для мене знаком, що час уже для мене відкрити свою 
віру перед іншими і віддатися на муки за Твоє Ім’я». По кількох 
днях повернувся слуга, і розповів своєму панові, що в ту ж саму 
годину, в яку поклав пояс на вівтар, зразу прийшов священик 
Авксентій і, у ввійшовши до святилища, взяв пояс. Те почувши, 
Євстратій вельми зрадів. Тим часом блаженного Авксентія схо-
пили царські слуги і кинули до Аравракійської в’язниці.

А до міста Саталіон прибув один із імператорських намісників 
князь Лисій. Він схопив багатьох християн і замкнув їх у темниці 
до дня, коли мав відбутися суд. Коли про це довідався Євстратій, 
пішов до тієї темниці і, припавши перед Христовими мучени-
ками, просив їх, щоб помолилися за нього, аби і він мав відвагу 
свідчити за Господа. Всі в’язні, схиливши коліна, помолилися 
за нього до Бога і Євстратій лишився з ними у в’язниці. Настав 
день, коли Лисій звелів привести ув’язнених на свій суд. Як же 
Лисій побачив серед ув’язнених воєводу, здивувався і наказав 
його першого привести на допит. Лисій спитав його:  «Скажи 
мені перед муками своє ім’я і батьківщину, і відкрий нам свою 
віру». Відповів святий: «Народжений я в Аравракійському 
місті, ім’я моє Євстратій, і вірую в Єдиного Господа Ісуса 
Христа». Лисій продовжував: «Хай скажуть воїни, скільки років 
служить він у війську». І мовили воїни: «Вже 27 років, бо ще юним 
він почав служити у ньому». Лисій каже: «Євстратіє, дивлячись 
на приготовані тобі муки, розкайся з свого безумства і мудро 
роздумай, не залишай стількома роками і трудами досягнуту 
честь і військовий сан, але поклонися безсмертним богам, щоб 
я був милостивий до тебе». А святий на це: «Ніхто з тих, що 
мають здоровий глузд, не будуть кланятись мерзенним бі-
сам і глухим ідолам, яких люди зробили. В наших Писаннях 
говориться: “Боги, що неба і землі не створили, хай заги-
нуть”». Суддя сказав: «Чи той має здоровий розум, що кланяєть-
ся Розп’ятому Богові, як ви?». Святий відповів: «Коли б ти щиро 
шукав правду, то я показав би тобі, що цей Розп’ятий є 
істинним Спасителем і Господом, Творцем всього живого. 
Він перед віком був в Отці і своєю смертю відкрив нам вхід 
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до неба». Святий хотів ще говорити, але суддя перебив його: «До-
сить, дурню! Прив’яжіть його до стовпа і підпаліть йому в ногах 
вогонь, бийте палицями його по спині, щоб йому ще легше було 
велемовно сперечатися з нами». У таких муках святий не видав 
жодного зойку, не змінився лицем, і здавалося, ніби страждає 
в чужому тілі, що й самому катові було дуже дивно. Коли Лисій 
звелів звільнити його від мук, усміхнувся й каже до мученика: 
«Про що думаєш, Євстратію, чи хочеш, щоб якусь малу відраду 
я дав твоїм ранам?». І зразу звелів принести солону воду, розчи-
нену оцтом, поливати його рани та ще й сильно терти гострими 
черепками. Але це мученик мужньо перетерпів, ніби анітрохи 
його не боліло. Почав кат думати, що він якимсь чародійством 
робить себе нечутливим до болю. А святий промовив до Лисія: 
«Слуго диявола, роби все, що тобі говорить він, і випробуй 
мене, як золото в печі, та побачиш свою неміч. Бо твої 
боги є демонами, які володіють тобою». Відповів кат: «Ду-
маю, що від великого болю ти втратив розум, тому і говориш 
багато дурниць. Коли б зміг твій Бог зробити тебе учасником 
вічного життя, то звільнив би тебе від завданих тобі ран. Тому 
покинь марні надії на свого Бога і скорися мені, щоб лишитися 
живим». Сказав Євстратій: «Чи хочеш повірити, що нічого не 
є неможливим для мого Бога? Поглянь на мене і збагни, що 
мій Господь має владу мене зцілити від ран, які ти завдав 
мені». Всі присутні поглянули на нього й уважно дивилися. Рап-
том, як луска, відскочили від тіла його струпи — і святий став 
цілком здоровий, навіть сліду від ран не було видно. І всі бачили 
це чудо, яке прославило єдиного істинного Бога. Але Лисій знову 
все приписував ворожбі і наказав вкинути Євстратія до темниці.

У наступну ніч устав Лисій і звелів воїнам готуватися з ним в 
дорогу, мав бо у державних справах йти в Нікополь. Наказав та-
кож, щоб Євстратія витягли з в’язниці і взувши в залізні чоботи, 
які були набиті всередині гострими цвяхами, вести до Нікополя. 
Так мученика гнали і били цілу дорогу. Дорогою вони вступили 
до Аравракійського міста, батьківщини Євстратія, бо там Лисій 
мав також судити християн. Коли святого гнали і тягнули, всі 
люди того міста вийшли, щоб бачити блаженного Євстратія. Не 
сміли ж приступити до нього знайомі та приятелі, боячись, щоб 
і вони не були взяті. Був же там один муж на ім’я Мардарій, 
один зі звичайних людей. Побачивши Євстратія, він сказав до 
своєї жінки:  «Чи бачиш, жінко, володаря цього краю, славного 
воєводу, що всім знехтував і йде, щоб бути жертвою Богові?». 
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Жінка відповіла: «Любий мій мужу, що боронить і тобі іти з ним, 
і сподобитися мученицького вінця, щоб бути мені заступником 
перед Богом, і цим малим дітям, і цілому твоєму родові?». Тоді 
Мардарій обняв двох своїх синів — малих діточок — і помолив-
ся до Бога: «Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного, 
змилосердися й будь охоронцем цій рабі Твоїй і обом моїм 
дітям. Я бо, Владико, з великою радістю йду до Тебе!». 
Після цього поцілував своїх дітей і сказав до жінки: «Не тужи 
і не плач, але радій і веселися. Тебе, і дітей наших, і душу 
свою віддаю в руки нашого Всемогутнього Бога, який не 
покине нас».

Тоді Мардарій наздогнав Євстратія і закликав до нього: «Пане 
Євстратію, як вівця біжить до свого пастиря, так і я до 
тебе прибігаю, хочу бути тобі супутником. Прийми мене, 
недостойного, до мученицького подвигу, хай і я буду свід-
ком Ісуса Христа!». Те сказавши, візвав сильним голосом: «І 
я є християнином, почуйте це, слуги диявола!». Тоді воїни 
зв’язали його  і разом із Євстратієм кинули до Аравракійської 
в’язниці, в якій також перебував священик Авксентій,  і спо-
вістили про це Лисієві. Наступного дня Лисій взявся судити 
ув’язнених християн.  І воїни, які зазвичай виводили в’язнів, 
привели і св. Авксентія. Стояли там й інші християни і на все 
дивилися. Суддя сказав до святого: «Авксентію, звільни нас від 
труду, а себе від муки і відречися своєї згубної непокори!». Святий 
Авксентій відповів: «Послухай коротко, Лисію. Свідчу перед 
своїм Богом, що ані на думку мені не прийшло зрадити 
Його, хоч і тисячі інших ран знову завдай мені». На це Лисій 
сказав: «Усічіть голову Авксентію і тіло його залиште непохова-
ним. А того, що насмілився наблизитися до Євстратія і визнав 
себе християнином, хай приведуть його сюди на середину». Коли 
Мардарія вже мали вести, він сказав до св. Євстратія:  «Пане 
мій, Євстратію, моли Бога за мене і навчи мене, що маю відпо-
відати тому звірові, щоб не зміг мене, простого і неграмотного, 
звабити». Євстратій каже йому: «Говори, брате, лише так: 
християнином я є, Христовим рабом є, — і нічого іншого не 
відповідай». Коли був приведений св. Мардарій, сказав суддя: 
«Скажи мені ім’я своє, і ремесло, і де народився, та якої ти віри». 
Мардарій відповів: «Християнином я є». І довго питав його, 
але нічого іншого не казав він, лише: «Християнином я є, Хри-
стовим рабом є!». Тоді Лисій звелів провертіти свердлом його 
очі, повісити стрімголов і припікати його розпеченим залізом. 
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Так він довго висів і був мучений, тоді востаннє видихнув, гово-
рячи: «Господи, дякую Тобі, що Ти сподобив мене цих благ, 
прийми душу мою в мирі!». І передав дух свій. Цього ж дня 
також був замучений побратим Євстратія Євгеній та молодий 
воїн Орест, якого схопили через те, що йому випав з під одягу 
золотий хрестик. На суді Орест відважно визнав, що є христи-
янином. За це його поклали на розпечену решітку, на якій він 
прийняв мученицький вінець.

Судовий процес над в’язнями проходив цілий день, і Євстра-
тію призначили інший день суду. А тому що Лисію через міські 
справи, які він мав вирішити в цьому місті, не виходило судити 
Євстратія в той день, він вирішив його відправити до Агриколая, 
який перебував в Севастії.

За декілька днів воїни привели Євстратія на суд до жорстоко-
го суді Агриколая, і передали йому лист від Лисія, в якому були 
звинувачення проти Євстратія. І на наступний день Агриколай 
звелів привести Євстратія до себе на суд. Євстратій, як і раніше, 
і цього разу мужньо визнав віру в Ісуса Христа, за що був багато 
годин катований Агриколаєм. На кінець Агриколай, бачивши 
його непохитність в християнській вірі  і велику його ревність 
за Христа, дав такий наказ:  «Євстратія, що не повинується 
царській волі і не хоче подати жертви богам, наказую спалити».

Дорогою на місце спалення святий молився:  «Величаючи, 
возвеличу Тебе, Господи, що зглянувся на смирення моє, і 
не замкнув мене у руках ворожих, але спас від біди душу 
мою. Милостивий будь мені, Владико, і хай не побачить 
душа моя лукавих бісів, але хай приймуть її ангели Твої 
пресвітлі. Помилуй, Господи, душу мою, що осквернилася 
гріхами за життя, і прийми її чистою, бо благословен-
ний Ти на віки. Амінь». По закінченню молитви святий пере-
хрестився і сам увійшов у піч, співаючи і говорячи: «Господи, 
Ісусе Христе, в руки Твої передаю дух мій».  І так в мирі 
передав духа свого. Вогонь не пошкодив його святого тіла, ані 
волосся його не торкнувся. Помер святий мученик Євстратій в 
13 (26) день грудня.
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свЯті мученики тирс, левкій та інші

У  часи  лютого  переслідування  християн,  яке  чинив  Де-
цій (249–251), з Нікомидії до Вітинського міста Кесарії прибув 
мучитель Кумврикій. Він був ревним ідолопоклонником і дбав 
про капища, поганські жертовники та про все те, що приємне 
демонам. Також ласкавими словами або жорстокими погроза-
ми змушував жителів Кесарії приносити жертви богам. Тоді 
перед ним став християнин Левкій, який йому сказав: «Нащо, 
Кумврикію, приносиш жертви бездушними ідолам, які 
зроблені з каменю чи дерева, й інших до того змушуєш? 
Дійсно, коли людина не хоче пізнати істинного Бога Спа-
сителя і не хоче повернутися з темряви до світла, то є 
твердішою від дерева і каменя». Чуючи це, кат розгнівався 
і зразу без допиту наказав бити св. Левкія. Під час мук святий 
молився і вголос дякував Богові, і тим ще більше розгнівав му-
чителя. Коли слуги змучились його бити, то Кумврикій наказав 
стяти мученика мечем. Тоді його вивели за місто, де він прийняв 
мученицький вінець.

За короткий час прийшов до Кумврикія один чоловік на ім’я 
Тирс, який ще не був охрещений, але очікував хрещення і був 
залічений до оглашенних. Він сказав:  «Чи можна перед вами, 
які судите, говорити, хто що хоче, чи лише потрібно підкори-
тися вашим наказам, без жодного слова?». Мучитель, ніби за-
бувши, що зробив св. Левкію, відповів: «Можна. Ані одному до 
сьогоднішнього дня не була відібрана та свобода, а тим більше, 
коли хто хоче сказати те, що є на спільну користь». Тоді Тирс 
почав говорити: «Що може бути корисніше, ніж те, що є для 
спасіння душі? Я бачу, що ти багатьом завдаєш кривди і 
змушуєш людей, щоб вони поклонилися бездушним ідолам. 
Я захотів сміливо поговорити з тобою і дізнатися від 
тебе, з якої причини ти узаконив поклоніння демонам, 
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кажучи дереву: “ти є мій батько” і каменеві: “ти мене 
народив”?». Кумврикій сказав: «Це твоє говоріння показує тебе 
хворим на християнство. Проте твої беззмістовні питання 
залиши для тих, що вчаться в школах. Нині скорися наказу 
імператора і принеси жертви богам. Якщо ж ні, то отримаєш 
достойну своїм словам відплату, тобто великі муки і страж-
дання». Тирс сказав: «Не годиться розумній людині робити 
щось безрозсудно і безумно. Але, якщо хочеш виконувати 
безумний наказ імператора, то роби, що тобі наказали». 
Мучитель промовив:  «Думаю, що наша тихість робить тебе 
гордим. Проте, дивлячись на тебе, чоловіка розумного, раджу 
тобі покоритися, перш ніж будеш мучений. Іди, принеси жертви 
богам і станеш великим другом імператорові та весь час свого 
життя проживеш з нами у великій честі». Святий відповів: «Я 
багато розмірковував про речі, що відбуваються, і не ду-
май, що ти застав мене неготовим і ненавченим. Я сам все 
довго вивчав і пізнав, що ваші боги є бездушними ідолами, 
та вибрав чисту, істину християнську віру. Якщо тобі 
наказано від імператора християн мучити, то виконуй 
наказане». Після цих слів, Кумврикій наказав бити святого по 
лиці і волочити по дорозі. Потім він ще звелів виколоти Тирсу очі 
та поламати йому щелепи й повибивати зуби. Під час мук чародії 
постійно спокушали святого, щоб він відрікся Ісуса Христа. Вони 
йому говорили: «Принеси жертви богам і звільнишся від мук та 
отримаєш багато благ. Твій Бог простить тобі, бачачи твою 
неміч, і не буде на тебе гніватись, бо Він добрий і милостивий, 
так як ми чули». Мученик відповів їм: «Тому й терплю муки 
за мого Бога, Який є благий і милостивий. Якщо ви чули 
про безкінечні муки, які на вас чекають, за те, коли не 
навернетеся з блуду на шлях істини й не ухилитесь від за-
гибелі, то чому я не маю мужньо перетерпіти тимчасових 
страждань, за які матиму винагороду — Царство Небесне 
і безконечні та незрівнянні блага, що на нас чекають?». 
Після цього поклали мученика на залізне ліжко та вилили на нього 
розтоплене олово, яке йому зовсім не зашкодило, але опекло та 
повбивало поган, які стояли поблизу. Святий Тирс був повністю 
зцілений від всіх ран. Бачивши такі знамення і чуда, Кумврикій 
наказав кинути святого мученика до темниці. Коли ув’язнений 
Тирс молився, щоб Господь сподобив його прийняти святу Тайну 
Хрещення, відчинились двері темниці, як колись ап. Петру, і він, 
вийшовши, пішов до місцевого єпископа, який переховувався 
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від переслідувань, і був ним охрещений. Коли святий мученик 
повернувся до темниці, прийшов начальник міста Силван та 
змушував святого, щоб приніс жертву ідолу Аполлону. Однак, 
коли святий помолився, ідол впав на землю і розсипався в порох. 
Тоді святого почали знову мучити, обдираючи залізними кігтями 
його тіло, а потім, прив’язаного за ноги, стрімголов опустили в 
казан з киплячою водою. Та казан тріснув і вода порозливалась, 
а святий залишився неушкоджений. Побачивши це, начальник 
наказав вкинути Тирса у в’язницю. Після цього Кумврикій та 
Силван пішли в приморське місто Апамію та наказали вести з 
собою святого мученика. Будучи в дорозі, обидва мучителі не-
сподівано захворіли й померли. Святий Тирс чекав у тому місті 
23 дні, перебуваючи в путах до приходу іншого правителя.

Коли прийшов до влади мучитель Вавд, то він наказав при-
кликати Тирса на допит. Побачивши, що він непохитний у хри-
стиянському віровизнанні та не підкоряється його безбожним 
наказам, повелів запхати його в міх та зав’язати й кинути у море 
на тридцять стадій (5 550 метрів) від берега. Але сталося чудо — 
міх розірвався, пута розв’язалися і ангел Божий вивів святого 
мученика на берег. Тоді правитель пішов до Кесарії та наказав 
вести св. Тирса за собою. Там він був кинутий на поїдання го-
лодним звірам, бо не хотів принести жертву Дієві, і через те, що 
на його молитву цей ідол впав на землю. Та звірі порозбігалися, 
не вчинивши ніякої шкоди мученикові. Тоді Вавд наказав Тир-
са кинути у в’язницю, а на другий день пішов у Аполонію, що у 
Вітинії, та звелів святого мученика вести за собою. Прийшовши 
в місто, Тирса завели до ідольської божниці і там почали його 
бити. Та за молитвою святого ідоли з великим шумом попадали 
на землю. Тоді поганський жрець Калиник був так вражений 
Божою силою, що повірив у Христа Спасителя. За це він був 
усічений мечем та отримав вічну небесну нагороду. Святого ж 
Тирса було наказано перерізати пилою, та пила не хотіла його 
різати. Тоді святий мученик, помолившись до Господа, передав 
свою душу в Божі руки.

За імператора Діоклетіана (284–305), Аріян правив у Тиваїді. 
У місті Антиної за його наказом було замучено двох відомих хри-
стиян Асколона і Леоніда. Після цього він наказав зібрати всіх 
християн у цьому місті і, поклавши перед ними знаряддя кату-
вань, змушував їх, щоб принесли жертви богам. У відповідь на 
це виступили 37 відважних чоловіків, які воліли радше терпіти 
муки і померти, ніж принести жертви ідолам. Та коли почався 
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допит, один із них на ім’я Аполоній злякався мук і думав собі, 
як би то і тіло зберегти від катувань і душу не погубити, якщо 
зрадить Христа. Він вирішив намовити музиканта на ім’я Фи-
лимон, який розважав правителя, щоб той, переодягнувшись в 
його одяг і прикривши своє обличчя, замість нього приніс жер-
тву ідолам. Филимон на це погодився. Та, коли він підходив до 
бісівського жертовника, засіяло в його серці світло благодаті Го-
сподньої і відкрило його духовні очі, і він пізнав істину. Филимон, 
зробивши на собі знак святого хреста, заявив перед всіма, що є 
християнином, та відмовився приносити жертву ідолам. Аріян, 
довідавшись, що перед ним стоїть його музикант Филимон в одязі 
християнина Аполонія, подумав, що Филимон вирішив в такий 
спосіб його розважити, але почув, що той визнає віру в Христа і 
відрікається від ідолів, тому розгнівано повелів поставити перед 
собою і Аполонія. Цей же Божою благодаттю відважно визнав 
себе християнином і відмовився приносити жертву бісам. Тоді 
правитель розгнівався та наказав зв’язати Аполонія, а Филимо-
на — бити по обличчі. Потім звелів обом просвердлити гомілки та, 
зачепивши за мотузку, волочити їх по цілому місті. Після цього 
Филимона повісили на оливному дереві та стріляли в нього з лука, 
та стріли його не торкалися. Одна стріла відскочила до Аріяна і 
виколола йому праве око. Филимон сказав правителеві, щоб він 
після його смерті взяв землю з його гробу і протер нею виколене 
око, призиваючи ім’я Ісуса Христа, і таким чином буде зцілений. 
Правитель наказав мученикам Аполонію і Филимону відсікти го-
лови. Їхні тіла були покладені поблизу святих мучеників Асколона 
та Леоніда. Через те, що Аріянові дошкуляв сильний біль від рани 
в оці, він проти своєї волі все ж таки прийшов до гробу святих 
і, взявши землю з гробу, протер поранене око, кажучи: «В Ім’я 
Твоє, Ісусе Христе, кладу землю на око своє і, якщо прозрію, то й 
сам визнаю, що немає іншого Бога, крім Тебе». Коли він це сказав, 
відразу був зцілений, як тілесно так і душевно, бо пізнав Правду. 
З радістю почав взивати: «Я є християнин!». Визнавши свою 
віру перед багатьма свідками, прийняв святе Хрещення зі всім 
своїм домом. Він відпустив на волю 36 християн, яких тримав 
в путах за Христа. Взявши полотна та дорогоцінні пахощі, з ба-
гатьма людьми та двома єпископами прийшов до гробу святих 
мучеників і з пошаною наново поховав їхні тіла.

Коли про це дізнався імператор Діоклетіан, то наказав при-
вести до себе Аріяна, щоб дізнатися, чи правда те, що про нього 
говорять. Коли його привели до імператора, він прийняв його 
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люб’язно та сказав, щоб приніс жертву Аполлону. Аріян йому 
відповів: «Як я принесу жертву бездушному і черствому 
ідолу, по стількох чудах, що вчинив у моєму житті істин-
ний Бог — Ісус Христос?». Почувши це, Діоклетіан розгнівався 
і наказав закути його руки в залізні кайдани, до ніг прив’язати 
великий камінь, вкинути мученика живцем в глибокий рів та 
засипати землею і камінням. Після того імператор поставив пре-
стол над засипаним ровом і, сівши на ньому, говорив: «Побачимо, 
чи прийде Христос, щоб вийняти його з рову». Коли після цього 
він зайшов в свої покої, то побачив кайдани і великий камінь 
прив’язані над своїм ліжком, а на ліжку — Аріяна. Діоклетіан 
довго не міг прийти до себе та, отямившись, почав сильно кри-
чати, приписуючи все це чаклуванню. Коли побачили це чудо 
чотири слуги імператора, які були привели Аріяна з міста Тива-
їди, то почали себе визнавати християнами. Ім’я найстаршого 
з них — Теотих. Тоді зав’язали їх разом з Аріяном в мішки, на-
повнені піском, та втопили в морі. Їхні тіла дельфіни винесли на 
Олександрійське побережжя і християни їх з пошаною поховали.
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свЯтий мученик Єлевтерій, ЄПискоП

Святий Єлевтерій був єпи-
скопом за правління  імпера-
тора Адріана  (117–138). Його 
батьківщиною було місто Рим, 
батьки  його  були  знатного 
роду. Після смерті батька Єле-
втерія виховувала його мати 
Євантія. Вона особисто знала 
ап. Павла і через нього повіри-
ла в Ісуса Христа. Коли Єлевте-
рій став зрілим юнаком, мати 
віддала  його  Богові  руками 
римського архиєпископа Ані-
кити. Архиєпископ, бачивши 
Єлевтерія сповненого Божих 
чеснот, з часом висвятив його 
на диякона, пізніше на священика, а згодом рукоположив єпи-
скопом міста Ілиріка. Єлевтерій, хоч і був молодий роками, однак 
за Божою ласкою добре управляв Христовим стадом і своїми 
молитвами та словом охороняв його як вірний пастир. В той час 
ворог людського спасіння — диявол, вклав в серце імператора 
Адріана ненависть до християн. Повстав цар проти пізнання 
істинного Бога  і почав люто переслідувати Церкву Христову. 
Звелів найперше ув’язнювати пастирів церкви — священиків 
та єпископів, і для цього розіслав своїх воєвод по різних містах.

Прийшов і до Ілірика один воєвода на ім’я Фелікс, щоби ув’яз-
нити Єлевтерія. Коли він увійшов до церкви, де перебував єпи-
скоп, саме в той момент святий проповідував вірним. Фелікс 
відразу не наказував воїнам схопити Єлевтерія, але з цікавості 
почав слухати, що саме він говорить на проповіді. Те, що він 
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дізнався про Ісуса та Його Євангеліє, перехопило йому подих. 
Дух Божий через слухання доторкнувся серця воєводи і сповнив 
його Своєю благодаттю. Він, ніби забувши для чого прийшов 
сюди, повірив у Господа Ісуса і з розбійника став рабом Того, 
якого переслідував і гонив. Він припав до ніг святого єпископа 
і, розкаюючись, визнав свій злочинний намір, задля якого при-
йшов сюди. З того часу воєвода не відступався від Єлевтерія, 
як учень не відступає від свого вчителя, утверджуючись його 
словами в Ісусі Христі. Фелікс вирішив не повертатися до того, 
хто його послав до Ілірика. Однак Єлевтерій, серцем прагнучи 
померти за Христа, сам вибрався в дорогу до Риму. Разом з ним 
пішов і Фелікс, який дорогою до Риму прийняв від Єлевтерія 
Святу Тайну Хрещення.

Коли вони прибули, вірні у Римі дізналися, що Фелікс при-
єднався до Христової Церкви,  і він сам ретельно розповів  їм 
все про Єлевтерія. Імператор наказав поставити Єлевтерія пе-
ред своїм судищем. Адріан подивився на нього і мовив: «Чому 
ти, Єлевтерію, покинув віру твого батька і богів за ніщо маєш, 
шануєш якогось нового Бога, що не лише помер, але помер най-
гіршою смертю на хресті?». Єлевтерій стояв мовчки і не хотів 
йому нічого відповідати. Цар знову сказав: «Відповідай мені! Як 
ти став таким безумним і приєднався до християнської віри? 
Скорися мені і принеси жертву непереможним богам. І якщо 
врозумишся, вшаную тебе великими почестями. Якщо ні, то 
завдам тобі тяжких мук». В ту мить Єлевтерій пригадав собі 
слова Господні: «Не турбуйтеся, як і що скажете, дасть-
ся-бо вам премудрість, якій ніхто не зможе противитися». 
Тоді, поклавшись вірою на слово Боже, почав відповідати: «Як 
я можу служити таким безпорадним богам, які ні себе не 
можуть захистити, ані тих, які на них покладаються? Я 
швидше би радив вам відступитися від них! Але тому, що 
не хочете слухати, треба плакати через ваше безумство. 
Бо ви, маючи розум від Бога, стаєте гіршими від дерева 
і каменя настільки, що їх вважаєте за богів! Покинувши 
істинного Бога, що створив вселенну, піднімаєте боротьбу 
проти Бога нашого, а не проти тих, що справді є ворогами 
нашими. Ці, як ви кажете «боги», насправді є демонами, 
які хочуть погубити душі ваші в пеклі. Вважати їх богами 
і почестями та жертвами вшановувати — це найбільше 
безумство! Я ж до Господа свого припадаю і завжди з Ним 
єднатися буду, і Йому єдиному поклонюсь». Від таких слів 
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цар сповнився гніву, наказав принести мідне ліжко, насипати 
під нього багато розжареного вугілля і на ньому простягнути му-
ченика. Коли все приготували, Єлевтерій сам зійшов на те ліжко 
і всім тілом простягнувся на ньому. Люд, який зібрався на те 
видовище, докоряв цареві за катування: «Чому цей чесний муж 
гине, як один зі злодіїв?». Цар же після катування вгамувавши 
свою лють, звелів зняти тіло мученика, думаючи, що Єлевтерій 
вже мертвий.

Та на подив усіх мученик сам підвівся із ліжка живий і здо-
ровий, веселий і радісний, співаючи: «Величатиму тебе, Боже 
мій, Царю мій, і благословлю Ім’я Твоє навіки!». Тоді мученик 
ще сміливіше став перед мучителем і сказав: «Дивися, царю, 
на мене і увіруй Христа Бога, якого я проповідую, і пізнай 
неміч своїх богів!». Така мужність і такі слова Єлевтерія приго-
ломшили імператора так, що він не мав що відповісти. Будучи 
впокореним перед усіма, думав, яку би іншу муку придумати 
для нього. Отож звелів принести велику сковороду, наповнити 
її воском, смолою і жиром та підпалити великим вогнем, щоби 
в неї знову покласти святого. І коли сковорода розпалилася та 
кипіла, воїни привели Єлевтерія і поставили його перед нею. Цар 
сказав до нього: «Єлевтерію, стоячи поміж смертю і життям, 
не відкладай, а вибери те, що тобі корисне. Бо я турбуюся, щоб 
тобі зле не загинути, і люблю тебе, як рідного мені сина. Ні я 
не хочу, ані мої боги, щоб ти — чоловік настільки благородний і 
дуже добрий, себе самого безрозсудно вкидав у згубу через свою 
впертість та непокору». А мученик відповів на його фальшиву 
любов так: «Що б ти не робив, не переконаєш мене відрек-
тися мого Господа!». Тут Адріян розгнівався, покинув свою 
вдавану любов і кинувся до діла. Звелів його простягнути на 
сковороді. Та нічого йому не вдалося святому зробити, бо його 
оберігала Божа сила: вогонь перетворився на росу, а жар вугілля 
на холод. Адріян, не розуміючи, що це таке відбувається, сидів 
немов онімілий. Цареве збентеження бачив міський єпарх на 
ім’я Корив. Він хотів якось допомогти Адріанові і порадив йому 
одну муку на Єлевтерія. Сказав, щоб цар приготував мідну піч, 
натикану гострим залізом, розпалив її і вкинув до неї мученика. 
Коли мали вкинути Єлевтерія до тієї печі, він сповнився богона-
тхненної радості, підніс свій погляд до небес і сказав: «Дякую 
Тобі, Господи, Ісусе Христе, Боже мій, що Ти сподобив мене 
таких благ, що укріпив мене своєю силою, щоб я міг стіль-
ки постраждати за Твоє святе Ім’я. І тепер поглянь із Не-
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бес і побач, що задумали на мене ті, що ненавидять Тебе, 
і визволи душу мою від злоби їхньої. Доторкнися серця 
їхнього, о Владико великого милосердя, і виведи їх до Твоєї 
святої волі, хай пізнають Тебе, єдиного істинного Бога, і 
покинуть згубне поклоніння бісам, бо Ти благословенний 
навіки. Амінь».

Поки мученик молився, єпарх Корив уважно прислухався до 
його слів. Він уже давніше цікавився християнством і прийняв 
до свого серця дрібні зерна віри, проте ще тримався поганського 
нечестя, догоджаючи цареві. Пригадався йому і воєвода Фелікс, 
який повірив в Ісуса Христа.  І ось прийшов відповідний час, 
щоб Боже зерно принесло плід в його душі. Як тільки Єлевтерій 
закінчив молитву, Божа любов торкнулася серця Корива. Наче 
перемінений, він відразу став перед царем, — ніби не той, що 
спершу вигадував муки на мученика, — та сказав до нього: 
«Нащо невинного Єлевтерія на такі муки, як за якийсь злочин, 
віддаєш? Через яку причину на таку люту смерть засуджений?». 
Цар, який не сподівався такі слова почути від Корива, з люттю 
поглянувши на нього, сказав: «Чи ти той Корив, якого ми знаємо? 
Що з тобою робиться? Невже ти спокусився золотом, що взяв від 
його матері, і те тебе несподівано перемінило? Не досить тобі 
моїх дарів і багатства, і слави, чести, і маєтків, якими ж зробив 
тебе у цілому Римі знаменитим? Якщо ж більше чого від мене 
хочеш, не відмовлю тобі — всі мої скарби перед тобою відкриті, 
загрібай обома руками, але не купуйся таємно за мізерний гріш 
від жінки». Корив, що через мученикові молитви сповнився Духом 
Святим і маючи просвітлений розум, візвав: «Золото твоє хай 
буде з тобою на погибель, бо твоє золото — розпалювання 
вогню вічного! Чому ти добровільно засліплюєшся і нама-
гаєшся похитнути непохитне? Сьогодні я достеменно діз-
нався, що ні один із твоїх богів не може жодного з тих, що 
стоять у вогні, зберегти цілим. А той Бог, якого проповідує 
Єлевтерій, зробив його міцнішим від вогню і від всіх інших 
мук». Через ті слова кат так розлютився, що наказав воїнам схо-
пити єпарха і вкинути в ту ж піч, яку він сам радив приготувати 
на Єлевтерія. І коли Корив був близько до печі, голосно закликав 
до мученика Єлевтерія: «Молись за мене і озброй мене тією ж 
зброєю Христовою, якою озброїв воєводу Фелікса!». Єлевте-
рій благословив Корива хресним знаменням і він сам вкинувся 
в піч і по якомусь часі вийшов із неї неушкоджений. Імператор, 
не маючи сили далі катувати, звелів Кориву відсікти голову. Так 
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Корив прийняв кінець свого мучеництва і за малий час здобув 
скарб вічного щастя, жаданий багатьма. Тоді Адріан наказав 
вкинути Єлевтерія в ту ж піч. Але вогонь знову, як і спершу, 
згас, піч охолола, а гостре залізо зламалося. Такими чудами Бог 
викривав духовну сліпоту імператора і притягав тих, що стояли 
обабіч, до пізнання правди. Вони почали голосити: «Великий є 
Бог християнський, який чинить такі преславні речі!». А 
кат знову стояв в сум’ятті великому і звелів мученика вкинути 
в темницю; сам, зібравши радників своїх, весь день радився, як 
погубити Єлевтерія.

Через декілька днів імператор звелів привести диких коней 
і до них прив’язати його, щоб помер від волочення і розшмату-
вання. Та ангел Господній, зійшовши з небес, звільнив свято-
го. Тоді засліплений імператор присудив Єлевтерія на поїдання 
диким звірам. Викинули святого на арену і випустили на нього 
спершу левицю, а тоді лева — але вони, як вівці, були лагідни-
ми і лизали йому ноги. Бачачи, що відбувається, люди кричали: 
«Великий Бог християнський!».  Інші, навпаки, очорнювали 
Єлевтерія, називаючи ворожбитом і чарівником. Але їх раптом 
постигла Божа кара, бо деякі з них відразу оніміли. Не знаючи, 
що ще робити, Адріан звелів відсікти мечем йому голову. Коли 
мертве тіло Єлевтерія після усічення впало на землю, його мати, 
блаженна Євантія, яка дивилася з радістю на подвиг свого сина, 
підбігла, припала до тіла і цілувала його, тішачись духом. Тоді 
і сама над сином впала мертва, вбита мечем від поган. Вірні, 
що були з Ілірика, та з Риму, взяли їхні святі тіла та з великою 
пошаною поховали, хвалячи Бога, Йому ж слава навіки. Амінь.
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свЯтий Пророк аггей (огій)

Пророк Аггей1 був 
родом  з  покоління 
Леві.  Він  народився 
у Вавилонському по-
лоні, де євреї за свій 
непослух Богові тер-
піли довгих 70 років. 
У  538  році  до  Р.  Х. 
Господь зрушив сер-
це  перського  царя 
Кира,  який  дав  їм 
свободу. Тоді більше 

ніж 43 000 юдеїв, під проводом Зоровавела, князя з роду царя 
Давида, та Ісуса, первосвященика, вирушило у Палестину. Між 
ними був також молодий Аггей. Божою волею було, щоб ізраїльтя-
ни збудували Божий храм, але робота стояла, бо кожен спочатку 
думав про власне забезпечення. Знайшлися і слабкодухі, які зне-
охочували інших, кажучи, що ніхто не зможе побудувати такої 
славної святині, як Соломон. Тоді Господь покликав Аггея, щоб 
через нього напоумляти євреїв. Пророк сказав до них у Божому 
авторитеті: «Так говорить Господь сил: Цей народ каже, що не 
настав ще час відбудувати дім Господній. То чи час сидіти вам 
у ваших вигідних домах, тоді як дім цей лежить у руїнах? Роз-
важте добре ваші путі! Ви сіяли багато, але зібрали мало; їсте, 
але не до наситу, п’єте, та не впиваєтеся, вдягаєтесь, та вам 
не тепло і робітник заробляє в гаманець дірявий. Чому? — слово 
Господа сил. Тому, що дім Мій лежить у руїнах, а ви хапаєтеся 
кожен до свого дому. Тому небо затримало росу над вами й зем-

1  Аггей — «святий».
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ля затримала врожай свій. Я поклав посуху на землю і на гори, 
на хліб, на молоде вино, на олію та на все, що земля родить, 
на людину й на скотину, і на всяку працю рук» (див. Аг. 1, 2–11).

Народ послухався Божого голосу та підкорився Господній 
волі. «Збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя 
Юдеї, та дух Ісуса, сина Йоцадака, первосвященика, й дух усього 
останку народу, і вони пішли та узялися до роботи в домі Госпо-
да сил, Бога свого» (Аг. 1, 14). За це Бог незабаром підбадьорив їх 
новим пророцтвом: «Скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, пра-
вителеві Юдеї, та Ісусові, синові Йоцадака, первосвященикові, 
й останкові народу: Хто зоставсь між вами, що бачив дім цей у 
першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається 
він наче ніщо в очах ваших? Та ти, Зоровавеле, кріпися, — слово 
Господнє. Кріпись і ти, Ісусе, сину Йоцадака, первосвященику! 
Кріпись, увесь народе краю! Це слово Господнє. До праці! Я бо з 
вами, — слово Господа сил. Союз, що Я був заключив з вами, як 
ви виходили з Єгипту, і дух Мій пробуває між вами; тож не бій-
тесь! Бо так каже Господь сил: Ще трохи, і Я потрясу небом й 
землею, морем й сушею. Я потрясу всіма народами, прийдуть 
скарби всіх народів і Я сповню дім цей славою, — каже Господь 
сил. Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже 
Господь сил, і я цьому місцю дам мир» (див. Аг. 2, 2–9). Ці слова 
сповнились саме тоді, коли у новопобудований храм прийшов 
Спаситель, який всім приніс мир з Богом. Крім того тут прові-
щається і майбутня велич Церкви, заснованої Ісусом Христом. 
Пророцтво св. Аггея налічує дві глави. Його сучасником був 
пророк Захарія.

ghhgfghhg

Блаженна царицЯ теоФаніЯ

Свята Теофанія походила з царського роду і була родичкою 
трьох грецьких імператорів. Її батько був саном вельможа, звав-
ся Константин, мати Анна. Вони були неплідними і через це 
дуже побивалися. Дуже бажаючи мати дітей, батьки знову  і 
знову прибігали до Пресвятої Владичиці, щоб Її милосердним за-
ступництвом перед Творцем удостоїлись цього великого Божого 
дару. А тому що з вірою просили, отримали бажане. Дитинку, 
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що народилась, назвали Те-
офанією.  І вже  з дитинства 
було видно, що Господь наді-
лив особливими ласками цю 
душу, бо перевищувала чес-
нотою  та розумом  своїх  од-
ноліток. Константин й Анна 
раділи, бачивши побожність 
їхньої донечки, а коли дозріла 
до відповідного віку, то поча-
ли шукати  подібного  до  неї 
благочестивого юнака, за яко-
го вийшла б заміж. Та Боже 
провидіння подбало про все.

Цар  Василій  Македоня-
нин (867–886), почувши про 
блаженну Теофанію, обрав її 
за  дружину для  свого  сина, 

співправителя Лева (886–912). І відбувся славний шлюб, та всі 
раділи Божому благословенню. Але за якийсь час заздрісний 
диявол, який завжди сіє кукіль між пшеницю, підняв ворожнечу 
між батьком та сином. А використав для того свого слугу, во-
рожбита Теодора, який був єпископом Євхаїтським, і тримався 
маніхейської єресі.  Імператор Василій дуже поважав його, бо 
коли у нього несподівано помер найстарший син Константин, 
то нечестивий волхв своїми чарами начебто показав володарю 
його мертвого сина живим. Затьмарений жалем, цар не збагнув, 
що це був лише привид, за яким приховувався диявольський 
обман. Він подумав, що справді бачив Константина, і відтоді у 
всьому слухався порад Теодора, вважаючи його святим. Однак 
богобоязливий Лев не любив чарівника й цурався його, як ворога 
Божого. За те підлий волхв, сповнившись ненависті до молодого 
імператора, намислив помститися йому. У відповідний час при-
йшов до Лева і немов з доброзичливості попереджав його: «Не 
забувай, що ти є наступник свого батька та часто з ним їздиш 
на лови, де на вас чигає різна небезпека. Тому потрібно мати 
тобі завжди біля себе на всяк випадок малого ножа. Його можеш 
застосувати проти звіра чи якогось таємного ворога, коли б 
той раптово накинувся на твого батька, яких він має багато».

Юний цар послухав поради ворожбита, не побачивши у його 
словах прихованого підступу. Тоді Теодор, повний лукавства, 
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пішов до царя Василія, щоб звершити свій диявольський план. 
«Не гнівайся на мене, о великий імператоре, — мовив чарівник 
підлабузницьким голосом, — мушу тобі сказати погану звістку. 
Та роблю це лише тому, що не бажаю твоєї смерті. Твій син Лев, 
якого ти вшанував і посадив поруч себе на своєму престолі, на-
думав вбити тебе. Доказом тобі буде це: коли йдете разом на 
лови, то він носить у взутті схований кинджал, щоб у зручний 
момент смертельно вдарити тебе. Сам переконайся про ска-
зане і побачиш, що так є». Василій відразу взяв свого сина на 
лови і, будучи на полі, звелів йому показати, що має у взутті. А 
коли імператор побачив малий ніж, то розпалився лютим гнівом 
та почав звинувачувати Лева, що хоче позбавити його життя. 
Молодий правитель дарма пояснював батькові, що носить меч 
не задля того, щоб завдати йому смерть, а навпаки, задля його 
охорони. Розгніваний Василій замкнув сина із його дружиною 
у темній коморі, приставивши до них міцну сторожу. Далі ім-
ператор, намовлений волхвом, хотів виколоти Левові очі. Це б і 
справді сталось, якщо би патріарх та весь синкліт не заборонили 
того цареві.

Більше трьох років перебували невинні у темному заперті. 
Днями й ночами вони перебували в молитвах та постах і щодня 
передавали своє безсилля Всевидючому Богу. Багато з наближе-
них до царя Василія хотіли випросити ув’язненим милість, але 
не було нагоди. Одного разу правитель, справляючи гостину на 
честь пам’яті пророка Іллі, скликав всіх своїх вельмож до себе, 
велівши їм радіти з ним. Була в царській палаті птаха — папуга, 
яка вміла говорити деякі слова. Невідомо яким чином, але вона 
часто повторювала таке:  «Горе, горе, пане Леве!». Сановники, 
почувши це, засмутились і перестали їсти. Цар, бачивши їхню 
журбу, запитав, що трапилось. Вони промовили до нього: «Якщо 
птаха, що не має розуму, сумує за своїм паном, який безвинно 
страждає, то як ми, розумні, маємо веселитися, якщо ясно 
бачимо, що через людську злобу твій син і наш пан терпить. 
Чи не краще нам тужити через це?». Ці слова розчулили серце 
старого імператора і він наказав привести до себе царя Лева. 
Обнявши і поцілувавши його, він довго плакав, просячи прощен-
ня. Незадовго після того Василій захворів і помер, залишивши 
всю владу своєму синові. Той звелів схопити Теодора й послати 
у вигнання в Атени.

Блаженна Теофанія виявилася справжньою християнською 
володаркою. Вона зневажала тимчасову славу, вважаючи її сміт-
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тям. Хоч назовні була одягнена у дорогий одяг, проте носила під 
ним колючу волосяницю. Розкішні наїдки відкидала, харчуючись 
простою їжею. Замість пишного ложа, свята постеляла собі на 
землі бідну рогіжку, яку часто зрошувала сльозами щирого жалю 
під час всенічних молитов. Свої багатства роздавала вбогим, 
сиротам і вдовам. Благочестива цариця також чимало піклува-
лась про монастирі. Більшість часу вона молилася за себе, свого 
чоловіка і всю імперію. Слуг та рабинь вважала своїми братами 
й сестрами і кожного кликала його власним ім’ям. Як правдива 
матір, Теофанія схилялась добротою до всіх: скривдженим допо-
магала, засмучених втішала, плачучим сльози обтирала. Живучи 
у світі, всім світським погордила і, полюбивши хрест Христа, 
взяла його й так угодила Богові. Відчувши близький кінець свого 
життя, попрощалась зі своїми дорогими і, прикрашена добрими 
ділами, перейшла у вічне Царство. Цар Лев вже за життя вважав 
свою дружину святою і тому, ще перед кончиною Теофанії, за-
думав посвятити в її ім’я храм. Дізнавшись про це, вона строго 
заборонила таке робити. Тоді перейменовано було церкву в честь 
всіх святих. Подумав бо правитель: якщо і Теофанія є святою, 
то хай з усіма праведними святкується її пам’ять. Крім того, за 
пропозицією Лева Мудрого, був установлений окремий празник 
всіх святих у першу неділю після П’ятидесятниці.
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свЯтий Пророк Даниїл і три Юнаки

Коли у VI столітті до Р. Х. 
цар Навуходоносор на-
пав на Єрусалим, моло-
дий пророк Даниїл, а з 
ним  Ананія,  Азарія  та 
Мисаїл разом з іншими 
ізраїльтянами були по-
лонені і відведені у Ва-
вилон. Даниїл, люблячи 
Бога  і зберігаючи Його 
заповіді,  вже у юності 
отримав від Нього дар мудрості. У Вавилонській неволі він ви-
крив неправедних і беззаконних суддів та визволив від смерті 
невинну Сусанну (див. Дан. 13). Після цього випадку, Даниїл був 
шанований всім народом. Ім’я Даниїл означає «Бог мій суддя».

Тим часом цар Навуходоносор наказав своєму слузі Ашпеназу, 
щоб з полонених ізраїльських хлопців вибрав тих, які є з доброго 
роду, гарні лицем, міцні тілом і розумні, щоб вони служили царе-
ві. Навуходоносор наказав, щоб три роки їх вчили халдейської 
мови і письма, а їжу і пиття подавали їм з царського столу. Отож 
вибрали з ізраїльських синів чотирьох хлопців зі знатного роду — 
Даниїла, який походив з коліна Юди, а з ним Ананію, Азарію та 
Мисаїла. І дали їм імена: Даниїлу — Валтасар, Ананії — Седрах, 
Мисаїлу — Мисах, Азарії — Авденаго. Даниїл з трьома своїми 
друзями не хотіли осквернитися  їжею від царської трапези  і 
питтям його вина та просили у їхнього наглядача Ашпеназа, у 
якого Даниїл був у милості, щоб не давав їм призначену страву. 
Ашпеназ відповів Даниїлу:  «Боюся мого господаря, царя, який 
сам призначив вам їжу і пиття; якщо він побачить, що ваші 
обличчя худіші, ніж у юнаків — ваших однолітків, то провинюся 
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перед царем». Тоді Даниїл підійшов до Амелсара, другого, хто 
був над ними після Ашпеназа, і сказав йому:  «Випробуй твоїх 
слуг і нехай протягом десяти днів дають нам їсти одну горо-
дину, а пити воду. Тоді подивишся на наші обличчя та обличчя 
хлопців, що їдять царський харч. Потім роби з твоїми слугами, 
як забажаєш». Амелсар їх послухав і по закінченні десятьох днів 
їхні обличчя виявилися гарнішими і тілом вони були повніші за 
всіх тих юнаків, що споживали царські страви. Відтоді нагля-
дач Амелсар їжу і вино від царя забирав собі, а святим юнакам 
давав овочі. Бог дарував своїм вірним рабам мудрість і розум. 
Після закінчення трьох років Даниїл, Ананія, Азарія  і Мисаїл 
були приведені до Навуходоносора. Вони мудро відповідали на 
всі його запитання. Цар побачив, що вони вдесятеро мудріші 
ніж усі мудреці в його царстві і відтоді Даниїл, Ананія, Азарія і 
Мисаїл почали служити біля царя.

Після цього Навуходоносор побачив дивний сон про великого 
боввана  і стривожився. Він прикликав халдейських віщунів, 
волхвів і чарівників, щоб сказали, що йому приснилося і дали 
тлумачення. Коли не могли цього зробити, цар наказав їх повби-
вати, а також і всіх мудреців у своєму царстві, якщо йому не 
скажуть про сон та його значення. Дійшла черга і до Даниїла. 
Він просив царя дати йому час. Даниїл прийшов до Ананії, Азарії 
та Мисаїла і оповів їм про справу. Вони ревно благали Бога, щоб 
відкрив їм царевий сон і дав тлумачення, щоб їм не загинути. 
Господь почув голос своїх рабів і у нічному видінні ця таємниця 
була відкрита Даниїлу. Даниїл об’явив Навуходоносору про сон і 
його значення. Тоді цар прославив Бога, якому служить Даниїл, 
а самому Даниїлу дав багато дарів і поставив його над всією 
Вавилонською країною. Також і приятелів Даниїла — Седраха, 
Мисаха і Авденаго цар вельми вшанував.

По декількох роках Навуходоносор зробив великого золотого 
боввана і скликав всіх князів у своєму царстві на його відкрит-
тя. Цар дав наказ, щоб при голосі сурми усі люди поклонилися 
боввану. Хто ж цього не зробить — буде скараний смертю. Коли 
всі люди вклонилися боввану, царю донесли на Ананію, Азарію 
та Мисаїла, що вони порушили царевий наказ. Навуходоносор 
їх прикликав і запитав, чи це правда. Вони відповіли:  «Царю, 
наш Бог є на небесах, Йому служимо. Він має владу і з твоєї 
руки нас урятувати. А якщо й не врятує, хай буде тобі відомо, 
що богам твоїм служити не будемо і золотому боввану, якого 
ти поставив, не поклонимося». Цар сильно розлютився, нака-
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зав розпалити велику піч, зв’язати Ананію, Азарію і Мисаїла і 
вкинути їх туди. Слуги виконали наказ царя. Але тому що на 
царевий наказ піч була розпалена у сім раз сильніше, полум’я з 
печі спалило тих мужів, які вкидали мучеників. До Ананії, Аза-
рії і Мисаїла у піч зійшов ангел Господній, зняв з них кайдани і 
зробив так, що серед печі подував холодний вітерець. Полум’я 
зовсім не палило Божих рабів, вони ходили посеред печі і сла-
вили Бога. Коли цар побачив таке велике чудо, та ще й ангела, 
який був у печі, велів Ананії, Азарії та Мисаїлу вийти з неї. Коли 
вони вийшли, Навуходоносор перед усіма поклонився їхньому 
істинному Богові. А трьох ісповідників вшанував ще більшими 
почестями ніж перед тим.

Після того Навуходоносор у своєму царюванні сильно загордів 
і по недовгім часі бачив сон, який сповіщав про його падіння 
та підняття. Ні Цар, ні ті кому він розказував про свій сон не 
розуміли його значення. Тоді цар прикликав Даниїла, який з 
Божої ласки пояснив царю значення сну, який сповнився у свій 
час. Навуходоносор царював 43 роки і помер. Коли царем став 
його онук Валтасар, Бог відкрив пророку Даниїл багато майбут-
ніх подій, які він описав у своїй книзі, що є частиною Старого 
Заповіту. Даниїл пояснив Валтасару надпис, який на його очах 
був написаний пальцями людської руки. В ту ж ніч царя вбили, 
так як і пророкував Даниїл, а царство прийняли Дарій Мідянин 
і його зять Кир Персіянин.

Цар Дарій, щоб не обтяжуватися багатьма справами, поста-
вив у цілому царстві 120 князів, а над ними — трьох великих 
чиновників, третім, серед них, був Даниїл. Він багато молився, 
щодня звертався до Бога і шукав Його волю, тому Святий Дух 
перебував у ньому і він мудро керував справами царства. Цар 
бачив, що Даниїл у своїх обов’язках є ретельніший та мудріший 
від інших, тому задумав поставити його володарем над усім своїм 
царством. Коли про це довідались інші два чиновники і князі, 
позаздрили Даниїлу і шукали причину, щоб його обмовити перед 
царем. Але не могли знайти в ньому ані найменшої провини, 
тому самі собі сказали: «Не знайдемо в Даниїла іншої провини, 
ніж тієї, яка є у законах його Бога». Тоді вони стали перед царем 
і лукаво та улесливо просили царя видати такий указ, щоб ніхто 
впродовж 30 днів не просив нічого ні в богів, ні в людей, а тіль-
ки в одного царя. Хто ж порушить цей устав — буде вкинутий 
у яму з левами. Цар, не розуміючи їхнього лукавства, наказав, 
щоб так було. Даниїл не дотримувався того неправедного закону 
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і як завжди молився до Бога у своєму домі. Вороги, які пильну-
вали за ним, донесли царю, що Даниїл зневажив царський указ. 
Цар, чуючи це, засмутився через Даниїла і хотів його урятувати. 
Він сперечався з наклепниками аж до вечора, але не здолав їх, 
бо сильно тиснули на нього, нагадуючи, що це він видав такий 
наказ  і брали царя за слово. Прикликав цар Даниїла  і сказав 
йому: «Бог, якому ти завжди служиш, врятує тебе». Тоді вки-
нули Даниїла до ями з левами, а вхід закрили каменем. Цар у 
печалі відійшов у свій дім, навіть не вечеряв і ліг спати, але не 
міг заснути. Бог, який ніколи не покидає тих, які Його люблять, 
закрив пащі левам і вони не шкодили Даниїлу. Вставши дуже 
рано, цар поспішив до лев’ячої ями і скликнув сильним голосом: 
«Даниїле, рабе живого Бога! Твій Бог, якому ти завжди служиш, 
чи зміг Він тебе врятувати з лев’ячих пащ?». І відповів Даниїл: 
«Царю, живи повіки, мій Бог послав Свого ангела і він замкнув 
пащі левам, і не розтерзали вони мене, бо Господь визнав мене 
невинним перед Собою, та й перед тобою, царю, я не вчинив 
нічого злого». Цар сильно зрадів і звелів вивести Даниїла з ями. 
Побачив, що він не мав жодного пошкодження від левів. А тих 
мужів, які наговорили на Даниїла, розлючений цар наказав вки-
нути у яму до левів. Та ледве вони долетіли до дна ями, як леви 
їх розтерзали.

Після того цар Дарій писав до всіх людей у своєму царстві, 
щоб боялися Даниїлового Бога, бо Він врятував Даниїла від ле-
вів. Цар дуже шанував Даниїла, він був для нього як найліпший 
приятель, а також шанував і трьох його друзів — Ананію, Азарію 
і Мисаїла.

Коли у Вавилоні на престолі сів Кир, цар персів, він також 
вельми шанував Даниїла. Вавилоняни мали  кумира на  ім’я 
Бел, якому щодня приносили 320 кілограмів пшеничної муки, 
40 овець і шість дзбанів вина. Цар Кир запитав Даниїла: «Чому 
ти не поклоняєшся Белові?». Даниїл відповів: «Я не поклоняюся 
ідолам, які зроблені руками, але живому Богові». Цар сказав: «Хіба 
ж Бел не живий бог, чи ти не бачиш скільки їсть і п’є щодня?». 
Даниїл, усміхаючись, сказав: «Не обманюй себе царю, той ідол 
всередині — глина, а ззовні — мідь. Він ніколи не їв і не пив». Цар 
розгнівався, прикликав жерців Бела і сказав до них: «Якщо не 
скажете мені, хто їсть цю їжу, то помрете. А як докажете, що 
Бел її поїдає, то помре Даниїл, бо він зневажив Бела». Жерців Бела 
було 70. Усі з царем прийшли до храму Бела. За радою жерців 
цар поставив їжу перед Белом, а двері храму закривши, запе-
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чатав своєю печаткою, щоб, прийшовши завтра, переконатися, 
що саме Бел з’їв харчі. Але перед тим, як двері були запечатані, 
Даниїл в присутності тільки одного царя по всій підлозі храму 
посипав попіл. Жерці ж мали таємний хід, яким вони кожної 
ночі входили в храм і все поїдали. Цього разу вони зробили так 
само, разом зі своїми жінками і дітьми. Коли ранком відкрили 
двері, цар глянув на стіл і скрикнув сильним голосом: «Великий 
ти, Беле, і не має обману в тобі». Даниїл засміявся, притримав 
царя, щоб той не ввійшов у середину, і сказав: «Подивися на під-
логу і розпізнай, чиї це сліди». Цар сказав: «Бачу сліди чоловіків, 
жінок і дітей». Розгніваний володар наказав привести до себе 
жерців Бела. Вони показали таємні двері, якими вони завжди 
входили. Тоді цар наказав їх повбивати, а ідола видати Даниїлу. 
Святий розбив боввана і знищив його храм.

Потім Даниїл умертвив великого змія, якого вавилоняни та-
кож мали за бога. Тоді поганський народ збунтувався, прийшов 
до царя і сказав: «Передай нам Даниїла, якщо ж ні — то вб’ємо 
тебе і твій дім». Цар, хоч не хотів, але через їхній бунт мусів 
передати їм Даниїла. Ті, взявши його, вкинули у яму з левами. 
Але Бог, як і спершу, загородив пащі левами. Шість днів сидів 
Даниїл у ямі з левами, як з покірними вівцями. У той час в Юдеї 
пророк Авакум ніс обід женцям у поле. Господній ангел взяв його 
за чуб, переніс з Юдеї до Вавилона і поставив його над ямою, де 
був Даниїл. Авакум вигукнув: «Даниїле, Даниїле, візьми обід, що 
послав тобі Бог». Даниїл промовив: «Ти згадав про мене, Боже, і не 
покинув того, хто Тебе любить». І встав Даниїл і їв. А Божий ан-
гел повернув Авакума на його попереднє місце. Відстань же між 
Вавилоном і Юдеєю є 900 кілометрів. На сьомий день цар при-
йшов до ями, щоб скорбіти за Даниїлом, але побачивши, що той 
живий, закричав сильним голосом: «Великий Ти, Господи Боже 
Даниїлів, і нема іншого, крім Тебе!». Цар вивів Даниїла з ями, а 
тих, хто хотів його погубити, вкинув у яму, і одразу леви їх поїли.

По смерті тих царів, які мали в честі Даниїла та трьох його 
друзів, прийшов  інший цар на  ім’я Аттик. Він наказав, щоб 
Даниїлу, Ананії, Азарії  і Мисаїлу, які були уже похилого віку, 
за їхню віру — відсікти голови. По страті їхні голови приросли 
кожна до свого тіла. Через 400 років, як свідчить передання, 
по воскресінні Господа нашого Ісуса Христа, вони воскресли, 
з’явилися багатьом і знову відійшли в упокій.
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свЯтий мученик севастіЯн та інші

Святий Севастіян народився у 
місті Нарбоні, однак жив і навчав-
ся у Медіолані. Через свою хоро-
брість, чеснотливість та мудрість 
був дуже любий імператору Діокле-
тіану. Через те він поставив його 
старшиною над загоном війська, 
який охороняв правителя. Блажен-
ний щодня присвячував час мо-
литві, дотримувався Божих запо-
відей і старанно працював для Го-
спода. Проте робив це таємно, не 
зі страху, але щоб міг допомагати 
християнам, бо у ті часи по всій ім-
перії лютувало жорстоке пересліду-
вання. Не мігши звільнити страс-
тотерпців від мук, він зміцнював 
їх підбадьорюючими словами, щоб 
не боялися втратити своє життя за 
Христа Спасителя, який з любові 

до них пролив свою Кров. При тому він сам розпалювався бажан-
ням мучеництва і просив у Бога, щоб удостоїв його цієї ласки.

Сталось у ті дні, що два рідні брати Маркелин і Марко були 
кинуті у в’язницю Христа ради. Севастіян часто приходив до 
них та укріпляв у вірі. Вони вірно зносили рани й вже мали 
бути посіченими, та їхні батьки, достойник Транквилин і мати 
Маркія, випросили відкладення вироку на 30 днів. Тоді переда-
ли мучеників урядникові Нікостратові, щоб намовив їх до від-
ступництва. І настала для братів найтяжча проба, бо прийшли 
до них  їхні невіруючі родичі, дружини та діти. Обступивши 
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ісповідників, вони просили їх, щоб не видавали себе на смерть. 
Батьки пригадували їм про обов’язок синівської пошани, жінки 
просили не кидати їх у біду вдівства, а діти з плачем простягали 
до святих руки та обіймали мученикам ноги. Спокуса природ-
ної любові до рідних вразила серця Маркелина й Марка і їхня 
віра почала хитатися. І вони вже майже погодились на їхні про-
хання поклонитися ідолам, якби в той момент не прибув туди 
св. Севастіян. Той, побачивши, що їхнім душам загрожує смерть, 
почав натхненно промовляти до них: «О міцні воїни Христа! 
Не дайте себе перемогти батьківськими проханнями, ні 
жіночими й дитячими слізьми. Згадайте слова Господні: 
“Ворогами для чоловіка будуть його домашні” (Мт. 10, 36). 
Бо ті, що нас відлучають від Бога, не є нашими друзями, 
а ворогами, та їхня любов не є правдивою, бо забирає нам 
істинне добро — вічне щастя у небі. Не дайте відняти собі 
нагороди, для якої стільки трудилися. Адже вже майже 
стоїте біля небесної оселі й Христос вінчає вас вінком пе-
ремоги. Подумайте, яка користь з цього земного життя. 
Навіть якщо хтось проживе тут 100 років, все-одно при-
йде останній день, коли всім здаватиметься, ніби ніколи 
не було тих кілька років і всіх короткочасних насолод». 
Коли блаженний це говорив, раптом його лице осяяло небесне 
світло і присутні побачили Ісуса Христа, який казав Севастіяну: 
«Ти завжди будеш зі Мною».

Все це відбувалось у домі Нікострата. Його жінка на ім’я Зоя 
шість років тому через сильну хворобу втратила голос. Божа 
благодать торкнулася її серця і вона увірувала в Господа. Тоді 
припала до ніг слуги Божого та просила зцілення. Севастіян, 
помолившись, зробив знак хреста на устах жінки й та одразу ж 
заговорила, кликнувши: «Блаженні всі, які вірують у все, що ти 
сказав. Прокляті ж ті, що не вірять хоч єдиному слову з почу-
того. Бо світло твоїх слів відігнало від мене всіляке незнання і 
сліпоту, та мої уста, шість років закриті, відкрились на славу 
Божу!». Бачивши чудо, всі присутні навернулись. Нікострат, 
чоловік Зої, просив прощення, що тримав у путах Маркелина та 
Марка, і хотів відпустити братів на волю, але ті не захотіли. На 
всіх новонавернених зійшов дух покаяння, так що щиро жаліли 
за попереднє своє грішне життя. Нікострат привів в’язнів, які 
були під його наглядом, і св. Севастіян навернув їх до Христової 
віри. Марко підбадьорив всіх, кажучи: «Господь сьогодні зробив 
чудо, бо вас, які були невірними і Його ворогами, зробив своїми вір-
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ними друзями. Через ваше навернення ціле пекло плаче й ридає, 
ангели ж радуються. Знайте, що ви вже отримали перемогу над 
дияволом, бо з цілого серця повірили у Господа Ісуса та готові за 
Нього померти. Постом і покаянням готуйтесь на прийняття 
святого хрещення». Опісля було закликано священика Полікарпа, 
щоб увечері охрестити новонавернених.

Нікострат засвідчив про оздоровлення своєї дружини началь-
нику над тюрмами Клавдію. Також сказав йому, що вони тепер 
християни і розповів усе, що почув від Севастіяна про Спаси-
теля. Клавдій мав двох малих важкохворих синів. В одного була 
водянка, а в другого рани по всьому тілі. Взявши хлопців, він 
припав перед Полікарпом та Севастіяном і сказав:  «Вірую без 
всілякого сумніву, що Христос, якого ви шануєте — істинний Бог. 
Я приніс двох своїх дітей, щоб через вас захоронити їх від смерті». 
Божі мужі відповіли йому: «Всі, що мають якусь хворобу, сьогодні 
отримають зцілення саме в ту мить, коли увійдуть у святу 
купіль». Того дня охрестилось 64 душі. Двоє синів Клавдія відразу 
ж одужали, а також і Транквилин, який страждав від хвороби 
ніг настільки, що сам не міг ні ходити, ні їсти. На питання, чи 
вірить, що Ісус має силу оздоровити його, він відповів: «Вірую, що 
Христос — Син Божий і все може, проте я від Нього шукаю лише 
одного, щоб мені відпустив усі провини, а про тілесну хворобу не 
турбуюся». Ті, які стояли навколо, від радості заплакали і молили-
ся за нього до Господа, щоб явив плід його віри. На початку хре-
щення спитали Транквилина: «Чи віруєш в Отця, Сина і Святого 
Духа?». Як тільки він промовив «вірую», недуга раптово зникла 
і він відразу вигукнув:  «Ісусе, Ти є єдиний істинний Бог, якого 
цей окаянний світ не знає!». Після того вірні перебували разом 
16 днів, утверджуючись і готуючись до мученицького подвигу.

Коли минуло 30 днів, Агрестій Хроматій, римський єпарх, 
прикликав до себе Транквилина, щоб дізнатися, чи його сини 
відступили від християнства. Побачивши його здоровим, суддя 
здивувався. Та ще більше здивувало його те, що Транквилин 
визнав себе християнином. Староста спочатку намагався від-
вернути його від віри, однак слова Транквилина доторкалися 
серця Агрестія. А коли він почув про його зцілення з хвороби, 
від якої сам страждав, то забажав стати християнином. Тран-
квилин відразу прикликав Полікарпа й Севастіяна, які навчили 
єпарха та його сина Тивуртія основних правд віри. Тоді єпарх 
знищив понад 200 ідолів, що були у його домі. Коли це відбува-
лось, явився йому ангел, сповіщаючи зцілення. І зразу Агрестій 
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встав зовсім здоровим та разом із Тивуртієм прославляли Ісуса 
Христа. Вірні тішилися з їхнього навернення і радили старості 
залишити свій уряд, щоб так не мав участі у мученні християн 
та у поганських торжествах. Він так і зробив. Під час хрещення 
питали його: «Чи віриш в єдиного Бога?». «Вірю», — відповів. «Чи 
зрікаєшся ідолів?» — «Зрікаюсь!». Та на запитання: «Чи відрікаєшся 
всіх своїх гріхів?», Агрестій, сповнений щирим жалем, відповів: 
«Це мали запитати мене на початку! Не прийму святого хре-
щення, допоки не виправлю свого життя: з тими, з ким маю 
ворожнечу примирюся; тим, на кого гніваюсь, виявлю любов; 
боржникам відпущу борги і в кого насильно взяв, тому поверну 
подвійно. Після смерті своєї дружини у мене були дві наложниці. 
Нині обіцяю віддати їх заміж, давши придане. Рабів відпущу на 
волю. Аж тоді сміливо визнаю: Відрікаюсь своїх гріхів!». Ці сло-
ва сподобались усім і було відкладено хрещення до часу, поки 
Агресій все сказане не здійснив ділом. Після того охрестився з 
цілим своїм домом, а було їх близько 1 400 осіб.

Поступово гоніння стало настільки великим, що християни не 
могли навіть купляти собі їжі чи черпати воду. Бо на всіх тор-
жищах та біля кожної криниці погани поставили малих ідолів, 
яким кожен мусів найперше кинути мале зерно ладану і аж потім 
купляти або черпати. Однак вірні воліли краще терпіти голод, 
ніж зрадити свого Спасителя. Оскільки Агрестій був вельми ба-
гатий, то годував всіх римських християн. У його домі збиралась 
Церква і папа Гай, родич Діоклетіана, відправляв там Службу 
Божу. Пізніше він висвятив Транквилина на пресвітера, а Марка 
з Маркелином поставив дияконами.

За деякий час Агрестій вирішив піти в Кампанію, де міг спо-
кійно проживати на своїй віллі. Відійшли з ним також всі ті, що 
боялися мук. Ті, що лишилися в Римі, перебували в одного чино-
вника, таємного християнина Кастула. Закони проти християн 
не поширювались на тих, які жили при царських палатах, через 
те що ніхто навіть не міг подумати, щоб там жили християни. 
Та все таки надійшла пора їхніх страждань. Першою пролила 
свою кров за Ісуса блаженна Зоя, Нікостратова жінка. Коли вона 
молилася біля гробу ап. Петра, була взята поганами і приведена 
на суд, де її змушували принести кадило божку Марсові. Зоя не 
підкорилася, шість днів була морена голодом у в’язниці, а потім 
її повісили за волосся над запаленим гноєм. Так вона висіла 
над смердючим димом кілька днів, і врешті передала свій дух 
Богові. Мощі святої погани кинули у Тибр. Подібно закінчив 
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життя і Транквилин, якого ідолослужителі убили камінням біля 
гробу ап. Павла. Нікострат, його брат Касторій, Клавдій зі своїм 
братом Вікторином та його сином Симфоріяном були відведені 
до міського єпарха Фавіяна, через те, що вони на березі ріки 
Тибр шукали тіла мучеників. Суддя десять днів їх то ласками, 
то муками змушував до поклоніння ідолам. Не досягнувши ні-
чого, звелів страстотерпців втопити в морі. А св. Тивуртія один 
псевдохристиянин, Торкват, віддав у руки нечестивцям. Ти-
вуртій визнав себе рабом Христа, за що його поставили перед 
розжареним вугіллям, кажучи: «Або кинь кадило у вугілля, або 
зійди на нього босими ногами». Тивуртій, перехрестившись, по-
чав ходити по вуглях, ніби по зрошеній траві. Тоді кат засудив 
його на посічення мечем. Зрадник віри Торкват також сповістив 
поганам про Кастула, Маркелина і Марка. Кастул був заживо 
похованим, Маркелина з Марком Фавіян наказав поставити на 
пень та прибити до нього їхні ноги. На другий день зранку братів 
прокололи списами.

Врешті був знайдений і св. Севастіян, якого судив сам імпе-
ратор Діоклетіан. За його наказом мученика прив’язали до де-
рева та прошили його стрілами. Лучники, думаючи, що він вже 
помер, відійшли. Вночі прийшла туди жінка згаданого Кастула, 
Ірина, щоб поховати тіло слуги Божого. Однак знайшла його 
живим. Тоді принесла страждальця у свій дім, де він за кілька 
днів оздоровився. Вірні просили його від’їхати з Риму, але він, 
помолившись, зрозумів, що Бог цього не хоче. Одного дня, пе-
рейшовши дорогу імператорові, Севастіян голосно закликав до 
нього:  «Царю, твої жерці обманюють тебе, даючи тобі 
неправдиві відомості про християн, ніби вони шкодять 
римській державі. Та все є навпаки, бо ми приносимо ім-
перії багато користі, не перестаючи щодня молитися за 
твоє здоров’я і благословення всього народу». Діоклетіан не 
міг повірити своїм очам, але, опам’ятавшись, він звелів вести Се-
вастіяна на іподром і там забити мученика палицями на смерть. 
Щоб вірні не взяли його мощі, нечестивці вночі кинули їх у гли-
бокий канал, та вони чудом зачепилися за гак. Святий явився 
одній християнці Лукині й сказав їй, де знаходиться його тіло. 
Блаженна жінка відразу пішла туди з рабами, взяла тіло мучени-
ка і чесно поховала у катакомбах, при вході до підземної церкви.

Святого Севастіяна вважають заступником від пошестей. Так 
за його заступництвом у 680 році зупинилась епідемія у Римі, 
у 1575 році в Медіолані, а в 1599 році у Лісабоні.
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свЯтий мученик БоніФатій

В кінці ІІІ століття у Римі жила 
багата жінка на  ім’я Аглаїда. 
Управителем її маєтку був мо-
лодий чоловік, який називався 
Боніфатій. Хоч вони були хри-
стиянами, однак жили зовсім 
не по-християнськи. Боніфатій 
був пияк і розпусник, він жив 
разом з Аглаїдою в тяжкому грі-
ху. Проте при цьому мав добре 
серце і щиро допомагав бідним.

Коли Діоклетіан і Максиміан 
почали на Сході люто переслі-
дувати християн, то вістка про 
тисячі  святих мучеників,  які 
заради Христа радо йшли на 
смерть, зворушила серце Агла-
їди і Боніфатія. У той час Бог відкрив їм очі і вони пізнали свою 
гріховність, почали каятися і старались жити безгрішно. Аглаїда 
захотіла мати в своєму дому мощі якогось святого мученика, бо 
такий скарб, як вона казала, охороняв би її від усякого дияволь-
ського підступу. Одного дня вона прикликала до себе Боніфатія 
та сказала йому: «Ти добре знаєш до якої гріховної прірви ми впали, 
через те, що не думали про Божий суд і вічність. Я чула, що хто 
попросить про заступництво святих мучеників і вшановує їхні 
мощі, той в судний день стане учасником їхньої слави. Ми двоє 
потребуємо багатьох заступників перед Богом. Тому піди в східні 
країни, де якраз переслідують християн, і принеси звідти тіло 
святого мученика! Ми на його честь побудуємо церкву і будемо 
надіятись, що за його заступництвом отримаємо від Бога повне 
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прощення наших гріхів». Почувши це, Боніфатій з радістю взявся 
виконувати наказане. Аглаїда дала йому багато золота, цінне 
миро та плащаниці для помазання  і загорнення мощей. Тоді 
Боніфатій взяв з собою багато рабів своєї господині та коней і 
вирушив в дорогу. Коли він виходив з дому, то жартома сказав 
Аглаїді: «Що буде, коли не зможу знайти мученика? І якщо моє 
тіло, замучене за Христа, принесуть до тебе, чи приймеш його 
з пошаною?». Вона промовила до нього: «Мученицький вінець не 
може належати грішникові. Йди і пам’ятай, що маєш послу-
жити мощам святих мучеників. Ми недостойні не тільки їх 
доторкнутися, але й подивитись на них».

По дорозі Боніфатій роздумував про життя святих мучени-
ків і пригадував собі своє грішне життя. На нього зійшов страх 
Божий і він почав правдиво каятися за все те, що поганого 
зробив в своєму житті, а особливо жалів за гріхи нечистоти. 
Покутував за них так, що почав постити, не їсти м’яса і не пити 
вина. Також в дорозі безперервно молився і перепрошував Ісуса 
за те, що стільки часу Його ображав. Так Боніфатій доїхав до 
Тарсу, головного міста Кілікії, де намісник Симпликій жорстоко 
мучив християн. Коли він увійшов в місто, то залишив рабів в 
гостинниці, а сам зразу пішов на площу. Там бачив двадцятьох 
християн, яких всіляко мучили. Коли Боніфатій побачив, як 
терпеливо і з радістю вони зносили всі муки, то його серце за-
горілося великою любов’ю до Бога. Він почав цілувати кайдани 
святих страждальців і голосно підбадьорював їх до витривало-
сті, кажучи: «Відважно боріться далі! Витримайте в цій 
боротьбі, вічна нагорода вже приготована для вас!». Також 
в серці Боніфатій молився і за себе та просив Бога, щоб Він дав 
йому ласку мучеництва. Коли це побачив намісник, то наказав 
покликати Боніфатія. Він запитав його:  «Ти хто?». Боніфатій 
відповів: «Я — християнин і прийшов сюди з Риму. Якщо 
хочеш довідатися про те ім’я, яким мене назвали батьки, 
то називаюся Боніфатій». Намісник Симпликій сказав йому: 
«Приступи і принеси жертви богам, щоб ти міг уникнути жор-
стоких мук». Святий відповів: «Навіть відповідати на твої 
слова я не хочу, проте знову кажу тобі, що я є христия-
нином і не поклонюся ідолам. Від мене тільки це почуєш. 
Якщо ж не бажаєш цього від мене чути, то роби зі мною, 
що хочеш. Я маю велике прагнення померти за Христа». 
Чуючи це, Симпликій наказав повісити Боніфатія стрімголов 
і сильно його бити. Святий не зважав на біль, але звертав свої 
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очі до мучеників, які там стояли, і радів, що може разом з ними 
постраждати за Христа. Під час биття кат говорив до Боніфатія: 
«Це тільки початок твоїх мук. Помилуй себе і принеси жертви 
нашим богам, бо інакше ще більше будеш мучений». Мученик 
відповів: «Нащо мені це безглуздя наказуєш? Я ані чути не 
можу, як згадуєш про своїх богів, а ти мені велиш прине-
сти їм жертви?». Намісник розгнівався і наказав забивати 
йому під нігті на руках та ногах гострі тростини. А потім наказав 
розтопити олово і влити в уста Боніфатія. Коли розтоплювалося 
олово, мученик підняв свої руки догори та молився, кажучи: 
«Господи мій, Ісусе Христе, Ти допоміг мені перенести всі 
ці муки. Прошу Тебе, будь і тепер зі мною та полегши мій 
біль і відкрито покажи, що допомагаєш мені перемогти 
диявола». Це промовивши, просив мучеників, щоб своїми мо-
литвами йому допомогли перетерпіти ту страшну муку. Тоді 
до нього приступили кати, розкрили йому уста та влили олово. 
Проте воно не зашкодило святому. Люди, що дивились на це, 
почали вигукувати: «Великий Ти, Боже християнський! Великий 
Ти, Христе Царю! Всі віруємо в Тебе, Господи!». Потім вони по-
чали кричати на Симпликія та кидати в нього камінням. Тоді 
намісник, осоромлений, втік до свого дому, а Боніфатія звелів 
тримати під вартою.

Зранку, коли неспокій в місті затих, Симпликій знову сів на 
судищі та поставив перед собою св. Боніфатія. Мучитель ганьбив 
Христове ім’я і насміхався з того, що Ісус був розп’ятий. Мученик 
не міг слухати цих богохульств і сам став насміхатися з бездуш-
них ідолів та докоряти тим, що у своїй сліпоті їм поклоняються. 
Цим він розгнівав намісника,  і той зразу наказав розтопити 
казан зі смолою. Коли смола вже була розтоплена, кинули в неї 
святого мученика, але Господь не залишив свого раба і раптом 
зійшов ангел і дав прохолоду Боніфатію в казані. Потім гаряча 
смола розлилася і піднявся великий вогонь, що попалив тих, які 
стояли навколо. А святий мученик вийшов живий і здоровий. 
Симпликій, бачачи це, злякався і зразу наказав відсікти Боніфа-
тію голову. Воїни взяли святого і відвели його на усічення. Він же, 
попросивши в них час на молитву, промовив: «Господи Боже, 
нехай зійде на мене Твоя милість. Будь мені помічником, 
щоб через мої гріхи диявол не перегородив мені шлях до 
Неба. Прийми мою душу в Свої руки. Прошу Тебе, відкрий 
очі поганам, щоб вони відвернулись від ідолопоклонства і 
пізнали Тебе». Після молитви святий схилив голову і був усіче-
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ний. Погани, які бачили його страждання за Христа і чуда, які 
Бог при тому робив, навернулися до Господа Ісуса, плюнули на 
ідолів і приєдналися до християн. Було їх 550.

Раби, які прийшли разом з Боніфатієм шукати мощі, пере-
бували в гостинниці та чекали на його повернення. І нічого не 
знали, що в той час відбувалося. Коли минуло два дні, а Бо-
ніфатій так і не повернувся, то вони, занепокоєні, стали його 
розшукувати і розпитувати про нього по цілому місті. За Божим 
провидінням, зустріли чоловіка, що був братом писаря, який 
записував на суді допити християн. Запитали його, чи не бачив 
подорожнього чоловіка. Він сказав їм, що вчора один подорожній 
був мучений на площі і стятий мечем. Тоді слуги описали йому 
Боніфатія і чоловік відповів їм: «Справді, це той, якого ви шука-
єте». Але ті не вірили йому і казали: «Хіба п’яниця і перелюбник 
може постраждати за Христа?». Тоді чоловік відвів їх на місце 
усічення  і показав  їм тіло мученика. Коли раби та товариші 
побачили його, то зразу впізнали Боніфатія. Вони заплатили 
сторожі п’ятсот золотих і забрали святі мощі. Потім намастили їх 
миром, обгорнули плащаницею та побожно і з пошаною повезли 
до Риму. Коли вони наближались, то ангел Господній з’явився 
Аглаїді та сказав: «Прийми того, хто був тобі колись слугою, а 
сьогодні є нашим братом і співслужителем. Прийми того, що був 
тобі рабом, а сьогодні — твій пан». Вона, налякавшись, встала, 
взяла деякого з церковного кліру  і вийшла на зустріч свято-
му мученикові. Взявши святі мощі, вона поховала їх за містом 
при Латинській дорозі і побудувала на честь святого мученика 
Боніфатія церкву. Потім сама роздала убогим усе своє майно, 
відпустила невільників і з кількома служницями, які добровіль-
но з нею залишилися, зреклася світу та стала жити у великому 
покаянні. Так вона прожила 15 років, а потім побожно померла.

За деякий час у Римі, на Авентинському горбі, було побудо-
вано церкву на честь св. Боніфатія і св. Олексія, куди й пере-
несли тіло святого мученика. Бог прославив мощі св. Боніфатія 
численними чудами.

ghhgfghhg
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свЯтий григорій, 
архиЄПискоП омиритський

Святий Григорій народився в Мілані, Італія. Поговоривши з 
однією Божою людиною, він вирішив поїхати до Риму, щоб від-
відати гроби святих апостолів, а звідти захотів подорожувати 
до Олександрії. Однак, після багатьох молитов, за Божою вка-
зівкою, він спершу прибув до Карфагена. Там він проповідував 
Євангеліє і був висвячений на диякона. Потім Григорій приїхав 
до Олександрії, де боровся проти єресей і духовно настановляв 
вірних, поглиблюючи їхню віру.

Тоді правитель Абіссінії (Ефіопії) надіслав прохання до Олек-
сандрійського патріарха, щоб послав до Абіссінії людину, яка 
добре знайома як зі Старим, так і з Новим Завітом, та здатна 
вести духовні суперечки з євреями, які виступають проти хрис-
тиянського вчення. Раніше в Омиритському місті Награн пра-
витель єврей Дунаян вбив усіх християн, здобувши хитрощами 
це християнське місто. Він наказав вбити начальника міста 
Арету та міських старійшин, а також усіх монахів та християн, 
бо вони не хотіли прийняти єврейську віру та зрадити Христа. 
Коли Дунаян був переможений, потрібно було знову проводити 
місію. Цьому найбільше перешкоджали євреї. Їм потрібно було 
засвідчити про Ісуса Христа, Сина Божого, який є сповненням 
пророцтв і Писання. Патріарх довгий час шукав, кого б для цього 
завдання висвятити на архиєпископа, і аж нарешті, з Божого 
провидіння, вибрав диякона Григорія. Він був висвячений і від-
правився до Абіссінії. Тут святий кілька днів проводив напруже-
ний публічний спір з євреєм на ім’я Єрван, який представляв усю 
єврейську громаду. На кінець був вже майже готовий прийняти 
християнство, оскільки, Григорій його переконував зі Святого 
Писання, що Ісус Христос є  істинний Месія. Проте Єрван ще 
хотів побачити живого Христа. Єврейська громада це підхопила. 
Вони наполегливо кричали один наперед одного, вимагаючи у 
св. Григорія, щоб показав їм Христа та щоб могли Його торкну-
тись і переконатися, що після розп’яття і смерті Він є живий. 
Після цього євреї говорили між собою: «Коли-бо покаже нам ар-
хиєпископ Христа свого, то що буде? Горе нам, бо навіть, якщо й 
не хочемо — маємо стати християнами». Інші ж говорили: «Якщо 
нам Його покаже, то чому б в Нього не повірити?». Ще інші ж 
казали: «Як можливо показати Того, хто як людина був вбитий 
і від Його смерті аж до сьогодні вже минуло багато літ. Де-бо 
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знайдуться його тіло і дух? Його кості вже давно в гробі розсипа-
лися». Архиєпископ же роздумував над тим, якого великого зна-
мення вони домагаються і як багато є противників. І коли вони 
невідступно наполягали, йому не залишалось нічого іншого, ніж 
цілковито покластися на Господа. І думав собі: «Якщо не помолю-
ся за це чудо до Владики Христа, щоб таким способом виконав 
їхнє прохання в цій потребі, то сторона противників буде вельми 
тріумфувати. Євреї виявляться переможцями, а християни 
нібито переможеними. Вороги будуть насміхатися із християн 
та зневажати їх». Тому сказав до жидівського зібрання: «Якщо 
зволить мій Христос, то покажу вам Його. Але ви знайте, що 
якщо вам Його покажу і не схочете у Нього вірувати, то зразу 
мечем всі будете знищені. Якщо ж через свою не достойність 
не зможу вам Господа свого показати, то живіть далі, за своєю 
свобідною волею». Коли вони це почули, були печальні і радісні. 
Печальні, сумуючи, що якщо покаже їм Христа, мусять у Нього 
увірувати, хоч і не хочуть. Радісні ж, сподіваючись, що не пока-
же і будуть у своєму обмані вільно перебувати. Григорієві слова 
угодили Єрвану і тим наймудрішим законовчителям, які були з 
ним. Вони говорили до себе: «Неможливо, щоби людина, вбита 
отцями нашими — мертва, замкнена в гробі та й викрадена 
своїми учнями, більше як 500 років тому, могла бути живою».

Святий же отець наш Григорій знав слова Господні, що в 
Євангелії сказані: «Якщо маєте віру, як зерно гірчичне, скажіть 
горі цій перейти звідси туди, і перейде, і не буде для вас нічого 
неможливого». Пам’ятаючи про ці Господні слова, він мав без-
сумнівну віру в Бога і твердо уповав на Нього. Тоді, вставши, 
Григорій трохи від них відійшов на місце, зручне для молитви. 
Цар же, зі всім вірним народом, дивувався його надзвичайній 
сміливості й вірі, що наважився на це велике діло,  і з жахом 
дивилися, що буде далі. Святитель знаменував себе хресним 
знаменням і став на молитву. Смиренно схиливши коліна і під-
вівши вгору руки, молився довго, щоб чули ті, що при ньому 
були. Згадував у молитві всі таїнства віри: Воплочення Бога 
Слова і все життя, яке Христос прожив між людьми: від Різдва 
аж до добровільного страждання, хреста та смерті, триденного 
Воскресіння і на небеса з тілом Вознесіння. Врешті сказав: «Яви 
Себе, Владико, щоб ці закаменілі і осліплені злобою люди 
дотиком переконалися, яви Себе заради слави Твого Свя-
того Імені, щоб тілесними очима побачили животворну 
Твою людськість, в яку заради нас смиренно вбрався і з 
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нею вознісся на небо. Хай-бо, побачивши Тебе, увірують 
в Тебе, істинного Бога, і в Отця істинного, Який Тебе по-
слав, і у Святого Духа». Коли він закінчив молитву і всі на 
нього уважно дивилися, раптом стався великий землетрус і грім 
страшний залунав зі сходу, що аж земля захиталася, і всі попа-
дали зі страху. Помалу ж вставши і очі свої до сходу возвівши, 
побачили, що відкрилося небо, а звідти ясна хмара з полум’ям 
вогненним і сонячними променями сходила на землю. Посеред 
хмари ж видно було Мужа, гарнішого вродою від синів люд-
ських. Наш Господь Ісус Христос лицем невимовно сіяв, а одяг 
Його світився подібно до блискавок. Йшов, плавно ступаючи по 
хмарах, і наближався щораз ближче до тих, що були внизу. Тоді 
став зверху на хмарі над архиєпископом, привертаючи Своєю 
вродою, яку ж язик описати не може, всі очі і серця людей. Але 
зі страху від Його слави, на яку неможливо було дивитися, впали 
всі ниць на землю. Подібно, як колись на горі Тавор, учні припали 
лицем до землі, так і нині впав цар, вельможі і весь народ від 
малого до великого. А юдеї, пройняті сильним трепетом, оберта-
лися туди і сюди, шукаючи втечі, бо опалювало їх сіяння Божої 
святості і слава Господня, на яку не могли зріти, і сповнились 
великим страхом. Але не могли втекти, ані назад поступитися, 
бо невидима сила їх тримала. Архиєпископ же, підкріплений на 
дусі, увізвав великим голосом до Єрвана: «Це, о Єрване, Той, про 
Кого ти багато слів на проповіді чув, поглянь на Нього і переко-
найся, що Єдин Свят, Єдин Господь Ісус Христос на славу Бога 
Отця. Амінь». Єрван же, немов мертвий, нічого не міг промо-
вити. І прийшов голос від могутньої слави Господньої: «Заради 
молитви єпископа зцілює вас Той, Кого ваші батьки розп’яли». 
Від того голосу ще більше людей потряслося і впали на землю, 
пройняті страхом. І так, як колись Савла, що йшов до Дамаску, 
осіяло світло з небес і, почувши з неба голос, він впав на землю 
і відкритими очима нікого не бачив, так і ці осліпли, і хоч мали 
розплющені очі, проте нікого не бачили.

Це зворушило їхнє серце, вони тужили і ридали гірко. Після 
цього, перед Лицем Господнім був якийсь шум божественний, 
і світла хмара під Його стопами сховала Господа з-перед їхніх 
очей і вознеслася з Ним нагору. Так Він сходив на небеса, аж 
поки вся слава Господня не повернулася до неба і все знову стало 
невидиме людським очам.

Цар же і вся християнська громада, осмілівши, услід за Го-
сподом довго  і голосно взивали: «Господи, помилуй!». Чесний 
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же архиєпископ лежав лицем до землі  і зі сльозами приносив 
Господу молитву за людей. Після цього цар і його синкліт й весь 
народ дивились на св. Григорія з великим благоговінням і поша-
ною, дивуючись такій його святості і силі його молитви. Євреї 
ж один одного питали: «Чи бачиш що, брате?».  І один одному 
відповідали, що анітрохи не бачать. Закричали ж до Єрвана: 
«Горе нам, учителю наш, що зробиш?». Єрван же казав: «Чи це 
ми самі осліпли, побачивши Бога християнського, чи і христия-
ни так постраждали?». Християни, почувши це, сказали: «Ми, 
благодаттю Господа нашого, добре бачимо, і наші очі є здоро-
вими ще більше, ніж перед тим». Тоді Єрван зі всією громадою 
єврейською молив архиєпископа зі сльозами, щоб відкрив їхні 
осліплені очі і подав їм святе Хрещення. Архиєпископ же питав 
їх, чи справді вірують в Господа нашого Ісуса Христа. І всі від-
повіли, що вірують безсумнівно. Святий Григорій з єпископами 
та пресвітерами, які були з ним — звершили таїнство Хрещення. 
Було ж так, що коли входили євреї в святу купіль, зразу ніби 
луска відпадала від їхніх очей. Тоді вони прозрівали тілесними 
і душевними очима, віруючи серцем в правду, устами ж своїми 
ісповідуючи Господа нашого Ісуса Христа на своє спасіння.  І 
були охрещені в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, починаючи 
від Єрвана — його ж сам цар з купелі приймав. І названо було 
Єрвана у святому Хрещені ім’ям Лев. І зарахував його цар до 
патриціїв і зробив членом царської ради, як чоловіка благоро-
зумного і честі достойного.  І каявся Єрван вельми через свій 
перший блуд, і з жахом дивувався, маючи завжди перед собою 
явлення Господнє, і визнавав: «Живий є Господь Ісус Христос на 
Небесах, Якого батьки наші розіп’яли, і поховали, і думали, що 
Він мертвий». І говорив зі сльозами: «Господи, Ісусе Христе, Сину 
Бога живого, прости мені, бо згрішив я перед Тобою у своєму не-
віданні». Святішого ж архиєпископа шанував, як Божого ангела, 
не бажаючи від нього відлучатися. І так весь Омиритський край 
просвітився світлом святої віри не тільки в юдейських містах і 
селах, але й у еллінських. Була радість велика по всій тій землі, і 
ангели на небесах раділи через навернення та покаяння стількох 
душ, і славлений був Бог, що хоче спасіння всіх людей.

Після плідної благословенної пастирської праці архиєпископ 
Григорій  перейшов  від  цього  життя  до  Господа  19  грудня 
552 року.
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свЯтий мученик ігнатій Богоносець

Блаженний Ігнатій був учнем 
апостолів Петра та Івана, пізніше 
ж став єпископом Антіохії після 
св. Євода, що був наступником 
ап. Петра. Його називають Бого-
носцем тому, що згідно з пере-
данням, саме він був тою дити-
ною, яку Господь  Ісус обійняв, 
взяв на руки і сказав:  «Істинно 
кажу вам, якщо не навернетесь і 
не станете, як діти, не ввійдете 
в Царство Небесне. Хто прийме 
одне з таких дітей у Моє ім’я, 
той Мене приймає; а хто Мене 
приймає, — не Мене приймає, а 
Того, Хто послав Мене» (Мт. 18, 3; 
Мр. 9, 37). Та ще більше св. Ігна-
тій отримав це звання через те, що носив Ісуса у своїм серці.

Прийнявши уряд владики, слуга Божий 40 років дбайливо 
піклувався про доручену йому паству, особливо ж коли розпо-
чалось друге велике переслідування християн за  імператора 
Траяна (98–117). Він, здобувши велику перемогу над скитами, 
наказав усім, щоб приносили жертви ідолам. Учні святого так 
свідчать про його служіння:  «Ігнатій був добрим керманичем, 
який молитвами, постом та невтомною ревністю у навчанні і 
силою Духа, яку мав від Бога, протидіяв хвилям переслідування, 
щоб випадково не потонув хто-небудь з малодушних або недос-
відчених». Траян, ідучи на війну проти персів, зробив зупинку 
в Антіохії. Дізнавшись про місцевого архиєрея, наказав приве-
сти його до себе й запитав: «Чи це ти той злобний диявол, який 
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зневажаєш мої настанови та цілу Антіохію вчиш того ж само-
го, ведучи всіх за своїм Христом?». Блаженний Ігнатій відповів 
спокійно, однак рішуче: «Ніхто не сміє називати Богоносця 
дияволом, оскільки демони далеко від слуги Божого! А якщо 
мене називаєш злобним тому, що я протидію бісам, тоді 
я визнаю, що заслуговую на цю назву, адже справді руй-
ную всі диявольські наміри, бо ношу в собі Ісуса Христа, 
великого Царя піднесеного понад небеса». «То ти думаєш, — 
випитував імператор далі, — що ми не носимо у своїх серцях 
наших богів, які є нашими помічниками проти ворогів?». Святий 
відповів: «Це великий обман називати богами людей злих 
та беззаконних, що погано відійшли з цього життя, а 
нині є передані вічній смерті. Так Дій, найперший з ваших 
божків, похований на Криті. Гріб Венери є у Пафі. Аскилій 
загинув вдарений блискавкою, а Геркулес був спалений 
живцем. Однак ми шануємо єдиного істинного Бога, що 
сотворив небо, землю і все у них, та Його Єдинородного 
Сина, Ісуса Христа». Імператор запитав: «Чи говориш про Того, 
кого за Понтія Пилата прибили до хреста?». «Так, — сказав 
блаженний, — говорю про Ісуса, який розіп’яв гріх і на хре-
сті знищив всю силу його винахідника — диявола». Траян 
озвався:  «Послухай краще моєї ради. Якщо принесеш жертви 
богам, станеш моїм другом і я поставлю тебе головним жер-
цем Дія». «Нащо мені бути першим жерцем Дія, — мовив 
святець, — якщо я вже є архиєреєм мого Христа? Йому 
щодня приношу жертву хвали та й цілого себе намагаюсь 
принести Йому в офіру. Я не боюсь смерті, ні не шукаю 
теперішніх благ, але всіляко турбуюсь, щоб перейти до 
Христа, що за мене помер. Якщо мене даси лютим звірам 
на поїдання, якщо на хресті мене розіпнеш, якщо мечу чи 
вогню передаш мене, ніколи не принесу жертви бісам!».

Тоді Траян вирішив засудити Ігнатія на поїдання лютим зві-
рам, вважаючи це найжорстокішим видом смерті. Та щоб він 
не став ще славнішим серед мешканців Антіохії, умерши як 
мученик, цар наказав повести святого у Рим. Почувши вирок, 
Богоносець сповнився невимовної радості та вигукнув: «Дякую 
Тобі Ісусе, що удостоїв мене стати причасником найдоско-
налішої любові!». Сам наклав на себе кайдани, поцілувавши їх, 
мов безцінний скарб і, попрощавшись зі своїм стадом, вирушив 
у дорогу. Сам блаженний згадує про це так: «На шляху із Сирії 
до Риму, на суші й на морі, вдень і вночі, я вже борюся зі 
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звірами, будучи зв’язаний з десятьма леопардами, тобто 
загоном воїнів, які від благодіянь, виявлених до них, ста-
ють тільки злішими» (Лист до римлян 5). Крім немилосерд-
них катів, його супроводжували двоє учнів, диякони Филон та 
Агатопод. Під час цілого походу до преподобного горнулись вірні 
й духовенство, а він усіх заохочував триматися правдивої віри 
та єдності з Христовою Церквою. Під час подорожі відбувались 
тривалі зупинки, які Ігнатій використовував для писання листів: 
зі Смирни написав до римлян, ефесян, магнезійців і тралійців, а 
з Троади до філадельфійців, смирнян та свого друга, учня Івана 
Богослова, св. Полікарпа, єпископа Смирни, з яким особисто 
зустрівся, ідучи на смерть. Саме завдяки св. Полікарпу цих сім 
послань збереглося до наших часів. Вони сповнені апостольської 
ревності у боротьбі проти єретиків, особливо докетів, які, подіб-
но до сьогоднішніх ліберальних теологів, заперечували основні 
підвалини християнства, такі як страждання й воскресіння Го-
спода Ісуса та Його реальну присутність у Пресвятій Євхаристії. 
Богоносець пише: «Все це Ісус перетерпів ради нас, щоб ми 
спаслися: і постраждав істинно, і воскресив Себе істинно, 
а не так, як говорять деякі невіруючі, ніби Він постраж-
дав примарно. Вони ж самі примара. Хто не ісповідує цього, 
той цілком зрікся Христа і носить у собі смерть. Переко-
ную вас у цьому, возлюблені, знаючи, що ви так само ду-
маєте. Але оберігаю вас від цих звірів у людському образі, 
яких ви не тільки не повинні приймати до себе, але якщо 
можливо, і не зустрічатися з ними, а лишень молитися за 
них, може вони розкаються. Звичайно, це не легко для них, 
але Ісус Христос, істинне наше Життя, сильний у цьому. 
Вони віддаляються від Євхаристії та молитви, тому що 
не признають, що Євхаристія — це Тіло й Кров нашого 
Спасителя, який постраждав за наші гріхи, але якого 
Отець воскресив зі своєї благості» (Лист до смирнян 2–7). 
А ефесян застерігає: «Якщо хтось злим ученням розкладає 
Церкву Божу, за яку Ісус Христос був розп’ятий, такий, 
як скверний, піде у незгасимий вогонь, і так само той, хто 
його слухає». Блаженний Ігнатій також був першим християн-
ським письменником, який вжив вислів «Католицька Церква»: 
«Де єпископ, там повинен бути й народ, так само, як, де 
Ісус Христос там і Католицька Церква» (Лист до смирнян 8). 
Крім того він перший, хто чітко розділяє церковну ієрархію на 
єпископів, пресвітерів та дияконів: «Всі шануйте дияконів, 
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як заповідь Ісуса Христа, єпископа ж як Ісуса Христа, а 
пресвітерів, як зібрання Боже, як сонм апостолів, без них 
немає Церкви» (Лист до тралійців 3). А в іншому місці святий 
заохочує християн якомога частіше зустрічатися у спільнотах: 
«Отже, старайтеся частіше збиратися для Євхаристії та 
славослов’я Бога. Бо якщо ви часто збираєтеся разом, то 
позбавляються влади сили сатани й однодумністю вашої 
віри руйнуються його згубні діла» (Лист до ефесян 13).

Однак найсильнішим є послання святителя Ігнатія до римлян, 
у якому він виявляє своє глибоке внутрішнє бажання померти за 
свого Спасителя. Він боявся, щоб вірні у Римі якось не постара-
лись, щоб його було звільнено. «Я боюся вашої любові, — пише 
преподобний, — щоб вона не зашкодила мені, тому що вам 
легке те, що хочете зробити, а мені важко досягнути 
Бога, якщо ви пошкодуєте мене. Благаю вас: не виявляй-
те до мене несвоєчасної любові. Залиште мене бути їжею 
звірам. Я пшениця Божа; нехай змелють мене зуби звірів, 
щоб я став чистим хлібом Христовим. О, як би не позба-
витися мені приготованих для мене звірів. Молюся, щоб 
вони з жадібністю накинулися на мене. Якщо добровільно 
не захочуть, то я змушу їх. Простіть мені; я знаю, що мені 
корисне. Тільки тепер починаю бути справжнім учнем 
Христа, коли вже нічого іншого не бажаю, лишень прийти 
до Ісуса. Ніякої користі не принесуть мені задоволення 
цього світу. Краще мені померти за Ісуса Христа, ніж 
царювати над усією землею. Дайте мені побачити чисте 
Світло, дозвольте мені бути наслідником страждань мого 
Бога. Вода Жива, яка є у моєму нутрі, взиває до мене з се-
редини: “Іди до Отця”. Браття, не перешкоджайте мені 
жити, не бажайте мені померти, хочу бути Божим, не 
віддавайте мене світові».

Після довгого часу корабель нарешті причалив до берегів Іта-
лії поблизу нинішньої Остії. Вояки спішили і тому повели бла-
женного Ігнатія прямо до арени. Почувши ричання левів, він 
лише тихо промовив слова: «Я — Божа пшениця, мене мають 
змолоти зуби звірів», — і повторював Ісусове Ім’я. Нечестивці 
запитували в нього, чому безнастанно проказує це Ім’я? Святий 
відповів, що устами ісповідує Того, Кого Ім’я має написане у 
своєму серці. Після тих слів його вивели і на страждальця відразу 
ж кинулись два леви. Так його душа повернулась до свого Твор-
ця. Це сталося 20 грудня 107 року. З тіла мученика залишилось 
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лише декілька великих кісток і серце. Погани, знайшовши його, 
згадали слова Ігнатія, розрізали серце посередині й знайшли 
на обох половинах написано виразними буквами: ІС ХС (Ісус 
Христос). Вірні, зібравши рештки чесних мощей, поховали їх за 
містом. Про те, що було далі, свідчать вони самі так: «Цілу ніч 
ми провели у плачі, вимолюючи у Господа втіхи. Коли потім 
на хвилю заснули, то деякі з нас побачили блаженного Ігнатія, 
а інші бачили, як з нами молився. Тоді ми віддали славу Богу і 
честь святому страстотерпцю, записали дату його смерті, 
щоб, щороку згадуючи її, ми сходилися на молитву та духом 
єдналися з Христовим мучеником».

За деякій час мощі були перенесені до Антіохії  і поховані 
у передмісті названому дафнійським. Пам’ять про це Церква 
відзначає 29 січня. Близько 450 року їх було перенесено до но-
возбудованого храму в Антіохії, а в середині VII століття останки 
перенесли до Риму, де вони спочивають у храмі святого мученика 
Папи Климента.

З життя св. Ігнатія відомо, що в особливому видінні він удо-
стоївся бачити небесне Богослужіння й почути ангельські співи, 
за зразком яких слуга Божий завів в Антіохії практику співання 
псалмів (антифонів) на два хори поперемінно, що згодом роз-
повсюдилось по всій Церкві.
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свЯта мученицЯ ЮліаніЯ-ДівицЯ 
і ті, що з неЮ

За  царювання  поганських  рим-
ських царів Діоклетіана та Максимі-
ана у візантійському місті Нікомидія 
панувало ідолопоклонство. Тоді у тому 
місті був один багатий і славний чоло-
вік на ім’я Африкан, який дуже рев-
но тримався поганства. У нього була 
донька  на  ім’я Юліанія.  Коли  вона 
почала підростати, один із царських 
сановників, на ім’я Єлевсій, який був 
із багатого  і славного роду, випере-
дивши інших женихів, заздалегідь із 
нею заручився, бо на той час дівчині 
було лише 9 років. Сам шлюб було від-
кладено до моменту повноліття діви. 
Тим часом Юліанія,  бачивши небо, 
землю, повітря, море і вогонь, шукала 
їхнього Творця — і з творіння навчи-
лася пізнавати Творця. Вона прагну-
ла пізнання правди  і  їй були огидні 
нечисті пристрасті, про які читала в 

поганських байках. Почувши Євангельську проповідь про Ісуса 
Христа, таємно увірувала в Нього і міркувала у своїй душі: «Один 
є істинний Бог, Якому належить поклонятися, а бездушні 
ідоли не є богами, але бісівськими оселями». З того часу вона 
почала щиро і ревно молитися та читати християнські книги. 
Вчилася наслідувати Ісуса Христа і старалася постійно ходити 
у вірі та навіть у малих речах шукати Божу волю. Юліанія при-
йняла Святе Хрещення і стала ревною християнкою, але таємно 
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від свого батька, який, як ревний поганин, служив ідолам-бісам 
та був ворогом християн. Мати дівчини, хоч також була поган-
кою, проте не відкидала й християнської віри, але до обох була 
байдужа: ані ідолам ревно не служила, ані Христа не шанувала, і 
тому не зважала на те, якої віри тримається її дочка. Отож легко 
було святій діві утаїти перед батьком свою віру в Ісуса Христа та 
вправлятись у молитві і читанні християнських писань. Палаючи 
у своєму серці любов’ю до Бога і тверда у чесноті, думала, як би їй 
відмовитися від того, з ким була заручена, щоб уникнути шлюбу 
із поганином і зберегти своє дівство. Тому, коли став наближа-
тися час шлюбу, Юліанія послала сказати своєму нареченому 
Єлевсію: «Не готуйся марно до шлюбу, хай буде тобі відомо, що 
я не погоджусь вийти за тебе заміж, якщо ти спершу не ста-
неш начальником цього краю». Свята так вчинила, думаючи, що 
Єлевсій не зможе досягти цього сану, і таким чином уникне з 
ним шлюбу. Але Єлевсій почав всілякими намаганням старатися 
про сан начальника — то через наполегливі прохання, то через 
великі дари, то через сильних заступників, благаючи царя, щоб 
вшанував його таким саном. І за багато часу, втративши бага-
то майна, він  із бісівською допомогою досягнув бажаного, бо 
диявол хотів знищити добрий намір святої дівиці та допоміг в 
тому Єлевсію. Ставши начальником того краю, він одразу послав 
до своєї нареченої, щоб сказати:  «Радуйся, Юліаніє, що маєш 
мене за жениха, удостоєного слави, бо я — начальник! Отже, 
готуйся до шлюбу». Юліанія, зрозумівши, що своїм вигаданим 
приводом не врятувалась від сітей Єлевсія, зробила явним те, 
що довго таїла у своєму серці, і через посланих дала йому таку 
відповідь: «Добре, що ти удостоївся стати начальником, 
але якщо не поклонишся моєму живому і вічному Богові 
і не служитимеш Господу Ісусу Христу, Якому я служу, 
то шукай собі іншу наречену. Я не хочу мати за чоловіка 
того, хто не визнає зі мною єдину віру». Почувши це, Єлевсій 
здивувався, що наречена змінила свою думку і дуже розлютився. 
Він прикликав її батька Африкана та питав його:  «Чому твоя 
дочка відкидає наших богів та нехтує мною?». І переповів йому 
всі її слова, передані через посланців.

Почувши це, Африкан дуже розгубився. Він дивувався такій 
несподіванці  і не менше за Єлевсія розгнівався на Юліанію, 
оскільки й сам був ревним служителем своїх мерзенних богів. 
Негайно повернувшись додому, він спершу лагідно і по-батьків-
ськи почав запитувати свою доньку: «Скажи мені, люба доню, 
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чому відвертаєшся від шлюбу і відкидаєш начальника Єлевсія?». 
Юліанія, палаючи ревністю за Христа, не бажала навіть чути про 
це і відповіла: «Припини, батьку! Кажу тобі, якщо Єлевсій 
спершу не прийме моєї християнської віри, то ніколи не 
одружиться зі мною. Як я зможу з’єднати своє життя 
з життям чоловіка, який в переконаннях щодо віри, які 
торкаються мого духа і серця, має протилежні погляди? 
Тоді б наше життя було постійним ворогуванням один з 
одним! Розділення у вірі вело б нас до непорозумінь. Тільки 
в Ісусі Христі подружжя є освяченим і повним благодаті».

Тоді батько Юліанії сповнився нестерпної люті  і вигукнув: 
«Чи ти збожеволіла, чи любиш муки?». Відповіла дівчина: «Муки 
за Ісуса Христа я люблю!». Батько вигукнув: «Присягаюся ве-
ликими богами, Аполлоном і Артемідою, що я віддам твоє тіло 
лютим звірам і псам на поживу». Свята дівчина сказала: «Чому 
ж зволікаєш? Нехай прийдуть пси, нехай прийдуть люті 
звірі!». Тоді батько, бачачи  її рішучість, спробував хитрістю 
схилити її до свого бажання, залишив гнів і почав ласкаво з нею 
розмовляти, просячи та вмовляючи її, щоб послухала його. Вона 
ж сповнена Божої благодаті, без страху говорила: «Невже і ти 
подібний до своїх глухих богів, що мають вуха і не чують? 
Чи не сказала я тобі, що ніколи не одружуся з Єлевсієм, 
аж доки він не погодиться поклонитися моєму Христу?!». 
Батько, почувши це, замкнув її в кімнаті. Потім знову вивів її 
звідти і добрими та лагідними словами зі сльозами почав схиляти 
святу до шанування богів і до шлюбу з Єлевсієм. Але мужня діва 
знову вигукнула: «Не принесу жертви богам, не поклонюся 
ідолам, не полюблю Єлевсія! Єдиному Ісусу Христу покло-
няюся, Ісуса шаную, Ісуса люблю!». Тоді батько розлютився, 
схопив Юліанію і почав її безжалісно бити: кинувши на землю, 
волочив її за волосся, копав ногами — не як батько, але як му-
читель, шаленів від люті. Бив же її доти, поки сам не втомився, 
так що блаженна діва ледве зосталася живою. Після цього він 
відіслав її до нареченого — начальника Єлевсія, щоб робив із 
нею, що захоче. Той же, вважаючи себе зневаженим нею, спов-
нився проти Юліанії великої люті. Бо мав за велике безчестя те, 
що вона ним погордувала і відкинула його любов. Тому він дуже 
зрадів, що її було віддано у його руки і що він одержав над нею 
владу. Тоді зразу задумав судити її публічно, нібито за непошану 
до богів, а насправді ж мстився за те, що вона ним погордила. І 
сівши на суддівському місці, повелів привести на допит Христову 
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дівицю. Коли Юліанія була приведена на суд, всі зосередили на 
ній свій погляд, бо її обличчя було наче лице ангела. Тоді Єлев-
сій, як тільки глянув на неї, одразу ж став лагідним. Спочатку 
він не міг вимовити до неї жодного жорстокого слова, але почав 
мирно і ласкаво розмовляти. Він сказав їй: «Повір мені, дівчино, 
що коли вибереш мене за свого чоловіка, то будеш звільнена від 
усіх тяжких мук, що чекають на тебе. Хоч би ти й навіть не 
захотіла принести жертви богам, не будемо тебе змушувати 
до цього — тільки погодься на шлюб зі мною». На це Христова 
наречена відповіла: «Ні одне слово, ні мука, ні сама смерть не 
змусить мене взяти тебе собі за чоловіка, перш ніж ти не 
станеш християнином і не приймеш Святого Хрещення». 
Сказав Єлевсій: «І це зробив би, якби не боявся царського гніву. 
Бо коли цар довідається про це, то позбавить мене не тільки 
цього великого сану, але разом із тим і життя мені забере». 
Свята відповіла: «Якщо ти так боїшся свого смертного і 
тимчасового царя, який має владу тільки над тілом, а не 
над душею, то чи я не маю боятися Царя Безсмертного, 
Який має владу над усіма царями і володарює над усім, і 
над душею? І як я можу з’єднатися подружнім союзом із 
Його ворогом?! Якби хтось із твоїх рабів оженився із раби-
нею твого ворога, чи було б це приємним для тебе і чи не 
розгнівався б ти за це на того раба? Отже, не обманюй-
ся, ані не вигадуй, сподіваючись мене переконати. Якщо 
хочеш, навернися і ти до мого Бога, якщо ж ні, то вбий 
мене, кинь у вогонь, вкрий ранами, віддай лютим звірам, 
які завгодно, наклади на мене муки, — я ж тобі не підко-
рюся. Бо ти огидний мені і для мене шлюб з тобою — те 
саме, що смердючий гріб покладений перед моїми очима». 
Почувши це, Єлевсій, зразу запалав люттю, бо такою є нечиста 
любов, коли вона зневажена і погорджена. Він звелів розтягти 
Юліанію, прив’язавши її мотузками за руки й ноги, а потім жор-
стоко бити її сухими жилами та прутами. І били святу 6 воїнів так 
довго, доки самі не змучилися. Вона ж, хоч як жінка, з природи 
слабка була, проте мужньо терпіла муки. Наказавши воїнам 
припинити бичування, начальник сказав Юліанії: «Це, Юліаніє, 
лише початок твоїх мук, незрівнянно більші чекають на тебе, 
якщо не принесеш жертви богам». Але мучениця, вважаючи за 
краще терпіти муки, ніж слухати Єлевсія, який досі сподівався 
схилити її до своєї волі, дала таку відповідь: «Направду ти бо-
жевільний і нерозумний! Чому далі не мучиш мене? На що 
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ще сподіваєшся? Я більше готова терпіти муки, ніж ти 
мучити мене!». Тоді свята була повішена за волосся, і так ви-
сіла майже весь день, так що шкіра на її голові відстала від тіла. 
Єлевсій знову старався ласкавими словами переконати Юліанію, 
щоб послухалась його, та бачачи, що нічого не досягнув, ще біль-
ше розлютився і звелів сильно розжареним залізом обпалювати 
її боки і сильно обпікати. Потім, зв’язавши назад її руки і про-
коловши гострим залізом стегна, ледь живою кинув у в’язницю.

Лежала св. Юліанія кинута на землі у темниці і взивала до 
Бога: «Господи Ісусе, Боже мій Всемогутній, нездоланний у 
силі і могутній у ділах! Забери від мене цю скорботу та 
визволи мене від хвороб, що на мене найшли, як же Теклю 
від вогню і лютих звірів! Батько мій і мати моя покинули 
мене, Ти ж, Господи, не відступи від мене, але поможи й 
збережи мене. Дякую Тобі за всі терпіння, які допускаєш 
на мене, прийми їх як жертву за спасіння людей. Єлевсія, 
що повстав проти мене, а з ним і сатану, який прагне 
перешкодити мені у спасінні, подолай, о Непереможний 
Царю!». Коли свята дівчина так молилася, диявол, взявши собі 
образ світлого ангела, явився їй і сказав: «Ось, Юліаніє, терпиш 
тяжкі муки, а ще тяжчі і направду нестерпні приготував для 
тебе Єлевсій. Як тебе виведуть із в’язниці, зразу принеси жер-
тву богам, бо не зможеш більше стерпіти лютих мук». Свя-
та запитала: «Хто ти?». Диявол відповів: «Я — ангел Божий і 
тому що Бог дуже піклується про тебе, через те послав мене 
сюди, бажаючи, щоб ти підкорилася начальникові і щоб твоє 
тіло не загинуло від багатьох мук. Господь є добрий серцем і 
простить тобі це через великі немочі зраненого твого тіла». 
Почувши це, мучениця здивувалася і збентежилася, бо бачила, 
що явлений — з вигляду ангел, а радою — ворог. Тому, зітхнув-
ши з глибини серця, зі сльозами на очах сказала: «Господи мій, 
Творче всього, Тебе Єдиного хвалять небесні сили і трем-
тить перед Тобою сила-силенна бісів! Не погордуй мною, 
що страждаю з любові до Тебе, аби диявол не обманув мене 
напівправдою і не спокусив мене, але яви мені, ким є той, 
який говорить мені такі слова». Коли вона так помолилась, 
то небесна утіха наповнила її серце і одразу почула з неба го-
лос: «Будь сміливою, Юліаніє! Я є з тобою! З тим же, що 
прийшов до тебе, чини, як бажаєш: Я даю тобі над ним 
владу і силу, і від нього самого дізнайся, хто він та навіщо 
прийшов до тебе». Зразу після цього сталося чудо: в ту ж мить 
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розірвалися кайдани і з її стегон спало залізо, й тоді свята діва 
встала із землі здоровою та міцною тілом. А диявол, зв’язаний 
Божою силою, стояв непорушно і не міг втекти, бо мав невидимі 
кайдани. Свята мучениця схопила його, як раба непотрібного, 
й питала ніби на допиті, хто він, звідки і ким посланий? Він же, 
хоч і сповнений брехні, проте, вимушений Божою силою, яка 
його мучила, почав, хоч і проти своєї волі, розповідати правду: 
«Я, — сказав він, — є диявол, один із перших князів темряви, 
посланий від батька мого сатани спокусити і обманути тебе, 
бо ми зазнали великих мук від твоїх молитов і від твоєї дівочої 
цнотливості та мужнього терпіння». Почувши це, св. Юліанія 
зробила нове чудо, бо поклала на нього видимі кайдани, зв’язала 
його і почала бити. А це було чудом, що безтілесного і немате-
ріального духа свята могла зв’язати залізними оковами і бити! 
Бо сила Божа, яка стримувала його кайданами, не давала йому 
втекти і карала, хоч невидимо, але справжнім болем. І терпів 
біс біль від дівочих рук, як від рук Божих, бо понад бичування 
він отримував і невидимі терпіння, від яких справді мучиться 
рід бісівський. Тоді диявол почав волати й ридати: «Горе мені, 
що мені тепер робити і як втекти?! Багатьох я спокусив та 
обманув і в біду вкинув, а нині сам спокусився та потрапив у 
біду. Володарю темряви, навіщо ти послав мене сюди? Невже 
не знав, що немає нічого сильнішого від дівства і міцнішого від 
мученицьких молитов?». Так св. Юліанія всю ніч мучила біса.

Вранці начальник повелів вивести її із в’язниці, якщо вона ще 
жива. Свята, йдучи, волочила за собою і диявола. Тоді Божою 
силою наказала йому кинутися до пекельної прірви, звідки він 
прийшов.  І прийшла Юліанія  і стала перед Єлевсієм здорова 
всім тілом, ніби ніколи не зазнавала ніякої муки. Кат здивувався 
та сказав до неї: «Скажи мені, Юліаніє, коли і як ти навчилася 
таких чарів? І якою хитрістю ти так швидко зцілилася від 
ран?». Свята відповіла: «Нема в мені ніякої чарівної хитро-
сті, але мене зцілила невимовна і всемогутня Божа сила, 
що не лише тебе, але й батька твого сатану посоромила, 
а мене зробила набагато сильнішою за вас обох. Ти і твій 
пан диявол у мене під ногами, бо я зв’язала твого влади-
ку, для якого ти працюєш та служиш, і муки твої ні за 
що маю. Так мій Христос знищив тут вашу силу, а тобі, 
твоєму батькові і слугам вашим приготував вічний вогонь 
та страшне пекло, безпросвітну темряву і місце, повне 
невтомних червів, яке скоро унаслідуєш». Кат же, почувши з 
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уст святої про вічний вогонь, зразу наказав приготувати велике 
вогнище і сильно розпалили піч та вкинути у неї святу. Вона ж 
стояла неушкодженою у вогненному полум’ї і проливала з очей 
своїх сльози за безсмертні душі, які не пізнали правду про Божу 
любов, та молилася до свого Господа Ісуса. І раптом Божою си-
лою полум’я погасло. Увесь нікомидійський народ був сильно 
здивований та вражений від цього чуда, і близько 500 мужів і 
130 жінок увірувало в Ісуса Христа. Усі вони, немов єдиними 
устами, вигукнули: «Один є Бог, один є Той, якого прославляє 
мучениця Юліанія, і ми віруємо в Нього, а поганського ідо-
лопоклонства зрікаємося. Ми — християни! Хай прийде 
на нас меч, хай прийде вогонь, нехай прийде яка-небудь 
найлютіша смерть, — ми готові разом із Юліанією по-
мерти за Єдиного Істинного Бога!». Коли вони так голосно і 
привселюдно викликували, негайно Єлевсій повелів відокремити 
новонавернених від решти люду, що зібрався на видовище, та 
посікти до єдиного. А вони всі  із радістю схиляли свої голови 
під меч та помирали за Христа, приймаючи хрещення у влас-
ній крові. Після цього мучитель, палаючи нестримною люттю, 
повелів святу дівчину вкинути в сильно киплячий казан і довго 
варити, ніби якусь їжу. Але цей казан був для святої немовби 
тепла лазня, та нітрохи її не пошкодив, бо до неї зійшов ангел 
Господній і зберіг її неушкодженою. Вогонь же кинувся на тих, 
що стояли поблизу, і всіх, кого досягнув, спалив на попіл. Тоді 
казан тріснув та мучениця вийшла з нього неушкодженою. Ба-
чивши усе це, мучитель не розумів, що далі робити, бо всі його 
муки не досягли мети. І бачивши, що висміяний та осоромлений 
дівчиною, почав рвати на собі волосся, шматувати на собі одяг і 
від сильної люті лихословити та ганьбити своїх богів, що служачи 
їм, він не зміг перемогти одної дівиці. Тоді Єлевсій засудив святу 
мученицю Юліанію на усічення мечем. Воїни ж взяли мученицю 
та повели її на усічення, а вона йшла, радіючи і втішаючись. По-
молившись, схилила під меч свою святу голову, і її було усічено 
мечем. Так вона добровільно і з радістю постраждала за свого 
любого Спасителя Ісуса Христа у 304 році.

Єлевсія ж незабаром спіткала Божа кара: коли він плив морем, 
здійнялася буря, розбила корабель, і всі, що там були, потонули. 
Сам же Єлевсій, на більшу для себе біду і муку, врятувався від 
утоплення та приплив на якийсь острів, де був пошматований 
псами. Так ганебно загинув нечестивий, прийнявши достойну 
відплату за свої діла.
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свЯта мученицЯ анастасіЯ ПуторозрішницЯ

Блаженна Анаста-
сія народилася у Римі 
та була дочкою вель-
можі, члена синкліту 
Претекстата і Фаусти. 
Її батько був поганин, 
проте  мати —  вірна 
християнка.  Фауста 
довірила  свою  ди-
тину  на  виховання 
побожному  і  досвід-
ченому священику Хрисогону. Під його проводом дівчина на-
вчалась Господнього закону, через читання Святого Письма 
й інших християнських книг. Так вона утвердилась серцем у 
вірі та в гарячій любові до Бога. Серед своїх ровесниць виділя-
лась глибокою мудрістю й здоровими життєвими принципами.

Після смерті матері, батько, проти волі Анастасії, віддав  її 
заміж за багатого поганина Помплія — чоловіка жорстокого і 
злого. Та як сама пізніше свідчить вчителю у своєму листі, за 
Божою допомогою, їй вдалося зберегти непорушеним дівицтво, 
вдаючи з себе хвору. Через те вона витерпіла багато мук і образ 
від чоловіка. Анастасія часто переодягалась у лахміття і, таємно 
виходячи з дому, відвідувала мучеників, яким служила ділами 
любові та різними словами їх підбадьорювала. Слугиня Божа не 
раз омивала тіла страждальців від засохлої крові, бруду й поро-
ху, або вичищала смердючі, загноєні рани, чи волосся, сповнене 
вошей. Та одна рабиня, яка знала таємницю своєї пані, розка-
зала про це її чоловіку. Помплій ще більше зненавидів дружину і 
замислив її погубити та увесь маєток, що Анастасія успадкувала 
по батьках, забрати собі. Тому тримав святу під замком. Завдяки 
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одній стариці вона змогла передати листа згаданому Хрисого-
ну, у якому описує своє скрутне становище. Святий, хоч вже 
сам терпів за Христа у темниці, підбадьорив Анастасію, щоб не 
бентежилась, але поклалась повністю на Господа і пам’ятала, що 
все те Бог допускає для нашої користі, бо прикрощі і тяжкості — 
ведуть нас до покори. Бачимо, що без Христа ми нічого доброго 
не можемо чинити. За деякий час Помплій поїхав у Персію як 
посланець  імператора Діоклетіана  і загинув під час морської 
бурі. Так блаженна Анастасія стала вільною.

Невдовзі сповістили царю, що ув’язнені християни не хочуть 
зректися Господа Ісуса, тому що Хрисогон їх укріпляє. Нечести-
вий правитель наказав усіх замучити, а лише одного Хрисого-
на привести до себе. Спочатку правитель старався ласкавими 
словами схилити слугу Божого до  ідолопоклонства, обіцяючи 
навіть поставити його єпархом Риму. Та преподобний визнав, 
що Ісус для нього цінніший понад усі почесті й скарби. Діокле-
тіан не міг більше слухати слів святого і наказав відрізати йому 
голову. Один священик, що звався Зоїл, за Божим одкровенням 
дізнався, де знаходиться тіло блаженного мученика, й забрав 
його до свого дому.

Анастасія,  ведена Святим Духом,  прибула  до  Зоїла, щоб 
пошанувати  останки  свого  вчителя.  Тут  вона  отримала  
від Бога завдання підбадьорювати трьох дівиць, які жили не-
подалік, бо невдовзі вони мали прийняти вінець мучеництва. 
Свята так робила і навіть тоді, коли страждальниці були кине-
ні у в’язницю. Відвідувала дівиць аж до їхньої славної смерті. 
Називались вони: Агафія, Хіонія та  Ірина1. Опісля Анастасія 
похоронила  їхні чесні тіла. Так розпочалось  її декілька річне 
служіння мученикам. Мандруючи з краю в край, вона допо-
магала ув’язненим за Христа, а  інших викуповувала з пут, за 
що її назвали Путорозрішницею. Свою жіночу неміч блаженна 
перемагала великодушністю, мужністю, а насамперед думкою, 
що служить самому Христу. Це стало для неї єдиним щастям та 
радістю. Слугиня Божа навіть навчилась лікарського вміння, щоб 
могла полегшити великі страждання мучеників. Так завдяки їй 
багато страстотерпців не лише фізично зцілялося, але і духовно 
укріплялися до наступного подвигу.

Якось, будучи у Македонії, Анастасія познайомилась з однією 
вдовою, християнкою, на ім’я Теодотія, що походила з міста Ні-

1  Їхню пам’ять вшановуємо 14 (29) квітня.
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кеї. Мала вона трьох малих дітей, хлопців. Свята радо приходила 
до їхнього дому, щоб поговорити про Божі речі. Та за якийсь 
час Теодотію оскаржили, що вона віруюча і привели на суд до 
імператора. Побачивши молоду вдовицю, один з царевих набли-
жених, Левкадій, забажав взяти її собі за жінку, про що негайно 
розказав правителю. Той відразу погодився. Поганин старався зі 
всіх сил, то добротою, то суворістю, щоб свята зреклася Христа та 
з ним одружилась. Втім все було марним, раба Божа залишилась 
непохитною. Тим часом трапилось, що Левкадій був змушений 
від’їхати з царем у дорогу, і там довше затримався. Тоді Теодотія 
могла разом з Анастасією піклувалась про ув’язнених християн. 
У ті дні було сповіщено Діоклетіанові, що нема куди поміщати 
вірних, бо темниці вже переповнені. Тому нечестивець наказав, 
щоб однієї ночі всіх було страчено. Небеса раділи з такої кількості 
нових святих, однак Анастасія, знайшовши зранку тюрму зовсім 
пустою і, дізнавшись причину, почала гірко плакати. Сторожа, 
зрозумівши, що вона християнка, повела її до ігемона Флора. 
Коли він довідався про благородство Анастасії, спитав в неї, 
чому покинула славний Рим та поневіряється по світі. Блаженна 
у відповідь сказала: «Воістину лише Божий голос вів мене 
до того, щоб все втратити і виконувати Його Волю. Я — 
християнка й наслідую свого Господа Ісуса, несучи свій 
хрест. Те, що тобі здається мерзотним, те мені дійсно 
любе». «Де Христос, про Якого ти говориш?», — мовив ігемон. 
«Нема місця, — відповіла свята, — де б Його не було. Він на 
небесах, в морі, на землі, а з рештою у всіх, що Його при-
зивають, з ними Христос перебуває завжди». Тоді  ігемон 
послав мученицю до царя.

Діоклетіан знав про сім’ю Анастасії  і що вона дуже багата. 
Прагнучи забрати собі її маєтки, почав розпитувати, де прихо-
вала своє спадкоємство. Свята відповіла: «Якби мені ще щось 
лишилося, то я б себе не віддала в руки тих, що шукають 
християнської крові, але продовжувала би служити своїм 
братам і сестрам у вірі. Але все вже витратила. У мене 
є лише одне моє тіло, та і його намагаюся принести в 
жертву моєму Христові».  Імператор не хотів більше з нею 
розмовляти, бо боявся, що буде осоромлений, і відправив її до 
єпарха. Той по-всякому переконував Анастасію поклонитися ідо-
лам, на що вона відповіла: «Мій чоловік був поганин. І ми мали 
вдома золотих, срібних та мідних божків». Мирно усміхнув-
шись, продовжувала трохи іронічним голосом: «Я бачила, що 
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вони стоять безчинно, лише птахи сидять на них. Щоб 
позбавити їх безчестя, яке завдавали їм птахи, мухи та 
павуки, я кинула їх у вогонь, а отримані гроші за золото 
і срібло роздала бідним». Почувши таку відповідь, суддя про 
все сповістив Діоклетіану. Правитель дуже розгнівався і думав, 
що з нею зробити. Один з радників підказав йому, щоб передав 
Анастасію головному жерцю Ульпіанові, щоб той остаточно ви-
рішив це питання. Імператору сподобалась ця пропозиція і він 
відразу ж так зробив.

Ульпіан повів блаженну у свій дім, де спочатку ласкою нама-
гався її уловити. Після довгої розмови поставив перед Анастасією 
з одного боку різні жіночі прикраси, скарби та коштовності, а з 
іншого — знаряддя мук. Тоді сказав до страждальниці: «Вибери 
собі, що хочеш». Вона, поглянувши з погордою на світське, за-
говорила: «Це твоє, дияволе, і тих, що на тебе працюють. 
Вас чекає вічна погибель». Потім, подивившись на другий бік, 
продовжувала: «Це вибираю, цього шукаю, це люблю зара-
ди мого Господа Ісуса, бо знаю, що перетерпівши муки, я 
стану для Нього найприємнішою. А марноту цього світу 
відкидаю та ненавиджу». Нечестивець ще сподівався, що 
свята змінить свою думку і тому дав її три дні на роздуми, однак 
віра мучениці залишилась непохитною. Тому жрець вирішив 
передати Анастасію тортурам. Та перед тим Ульпіан задумав 
осквернити чисту Христову невісту. Коли він хотів торкнутися 
її, раптом осліп і лютий біль його охопив. Немов божевільний він 
кричав до своїх богів, просячи допомоги. Проте замість полег-
шення, йому стало ще гірше і так він погано випустив свою душу. 
Блаженна Анастасія стала вільною і пішла назад до Теодотії, яка 
далі перебувала у домі Левкадія. Саме у той час він повернувся з 
дороги. Бачивши, що йому не вдасться намовити Теодотію, щоб 
зрадила Христа, і дізнавшись про Анастасію, розгнівався і пере-
дав на суд обох жінок. Теодотію з дітьми послав до вітинського 
антипата Нікитія, який наказав кинути матір з трьома синами 
у вогняну піч. Так вони закінчили своє земне життя. А Путороз-
рішниця Анастасія була відправлена до згаданого ігемона Флора.

Той, будучи вельми грошолюбним, почав до неї казати: «Ти 
християнка, тож виконай заповідь свого Христа, який 
наказує вам бути бідними й зневажати всі багатства. 
Віддай мені, що маєш, і так не тільки своєму Богу послу-
жиш, а й від нас звільнення отримаєш». анастасія сповне-
на Божої мудрості йому відповіла: «Але, судде, в Євангелії 
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Ісус каже: продай, що маєш, та роздай убогим і матимеш 
скарб на Небесах» (Мт. 19, 21). Ти ж багатий, то хто був 
би настільки дурний, щоб тобі віддав те, що належить 
бідним. Якщо побачила б тебе голодним, спраглим, нагим 
та хворим, тоді вчинила б те, що нам велить Христос, 
давши тобі необхідне». Розлючений мучитель наказав замкну-
ти святу у похмуру темницю і 30 днів мучити голодом. Проте сам 
Господь підкріпляв свою рабу. Після тих днів Флор, побачивши 
страждальницю зовсім здоровою, закрив її у суворішу в’язницю 
та запечатав двері своєю печаттю, бо думав, що сторожа давала 
їй їжу. Та знову ж таки нічого цим не вдіяв. Тоді кат звелів, щоб 
Анастасію втопили у морі разом з іншими засудженими за різні 
злочини. Серед них був ще один християнин на ім’я Євтихіян. 
Воїни посадили всіх на корабель і вивезли на море. Опісля, на 
багатьох місцях продірявили човен з в’язнями, а самі поплили 
до берега на іншому човні. Раптом, Анастасії явилась мучениця 
Теодотія і за її молитвами продірявлений корабель чудом приплив 
до берега. Таке чудо навернуло всіх засуджених, числом 120 душ. 
Євтихіян і Анастасія навчили їх правд віри і вони прийняли святе 
Хрещення. Ігемон, довідавшись про те, наказав усіх загубити, а 
блаженну Анастасію, розтягнену між чотирма стовпами, спалити 
вогнем. Так вона довершила свій подвиг. Полум’я не пошкодило 
її святе тіло. Одна благочестива жінка Аполікарія поховала його 
у своєму саду. Відбулось це 304 року.

Коли затихло гоніння, була над гробом Анастасії зведена гар-
на церква, а у 2-й половині V століття її чесні мощі перенесли 
у Царгород.
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свЯті ДесЯть мучеників у криті

За царювання Деція (249–251) було жорстоке переслідування 
християн. У той час на острові Криті схопили десятьох хри-
стиян і привели їх на суд. Вони називалися: Теодул, Саторник, 
Єнпор, Галасій, Євникіян, Зотик, Помпій, Агатопус, Василид і 
Євалест. На суді ці Христові раби показали велику мужність і 
вільно свідчили про Ісуса Христа. За це були волочені по землі, 
биті камінням, осміяні і зневажені. Так, приймаючи різну наругу 
за свого Спасителя, святі терпіли 30 днів. Потім суддя лякав їх 
черговими муками і намагався змусити їх до ідолопоклонства. 
Але вони відповіли: «Нітрохи не боїмося мук, але дякуємо 
тобі, бо муки, що приймаємо за Христа, є для нас наче 
духовний бенкет, який ти нам приготував і запропонував». 
Тоді святі викрили сором нечистих поганських богів, за що ідо-
лопоклонники кинулися на мучеників і хотіли їх роздерти, але 
суддя стримав розлючений натовп. Потім він наказав мучити 
святих різними муками: одного з них підвісили і дерли заліз-
ними гаками, другого — ранили камінням і гострими кілками, 
інших — били важким оловом. Все те святі приймали з любові 
до Того, Хто перший полюбив їх, і серед того великого терпіння 
дякували Богові.

Вірні, які там стояли, дивувались такому терпінню мучеників 
і самі ще більше утверджувались у вірі. Промовець же кричав: 
«Пощадіть самих себе, підкоріться князям і принесіть жертву 
богам». Святі серед мук вигукнули: «Ми є християнами, Хри-
стовою жертвою і Христовим заколенням. Якщо і тисячу 
разів треба буде померти за Ісуса — то охоче помремо!». 
Після цих слів кат засудив їх на смерть. Коли святі дійшли до 
місця страти, то помолилися такими словами: «Прости Госпо-
ди наші гріхи і прийми пролиття нашої крові за нас, за 
наших родичів, друзів і за всю вітчизну — хай душі визво-
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ляться від темноти і навернуться до Тебе — істинного 
Світла та нехай пізнають Тебе, о Вічний Царю!». Потім 
вони по черзі приступали до ката і їм відсікали голови. Христи-
яни взяли їхні тіла та чесно поховали.

ghhgfghhg

свЯтий ниФонт, ЄПискоП кіПрський

Святий Нифонт був родом 
з Пафлагонії. Коли він був ще 
юнаком, батько відіслав його 
на  навчання  до  Царгорода. 
Нифонт був здібний і вчився 
швидко. Вдачею спершу був 
добрий,  тихий,  смиренний  і 
завжди ходив до церкви. Та 
потім помалу, за настановою 
своїх приятелів, почав розбе-
щуватись.  За  їхнім  поганим 
прикладом  Нифонт  почав 
жити  у  лінощах  і  неробстві. 
Від них він навчився сквер-
нословити та ходив з ними на 
різні веселощі,  а потім  і цілі 
ночі проводив у беззаконні й 
розпусті. Згодом почав ще й 
красти, сваритися та битися зі всіма. Також і багатьох інших 
наставляв на дорогу гріха й давав їм поганий приклад. Один 
знайомий Нифонта, на ім’я Василій, завжди говорив йому: «Горе 
тобі, Нифонте, ти тілом живий, а душею вже помер, і лише 
тінь твоя ходить серед людей!». Нифонт тими словами часом 
нехтував, але часом плакав і стогнав через свої гріхи. Проте, 
тягнений демоном та своїми пристрастями, потопав у нечистих 
ділах і зовсім втратив надію на своє спасіння. Він говорив: «Я 
вже загинув і не можу повернутися до покаяння, то нехай тут 
насичуся земними насолодами». Диявол настільки озлобив його 
серце, що він навіть не міг молитися.

Був у Нифонта один приятель на ім’я Никодим. Якось Нифонт 
прийшов до нього і той, поглянувши на нього, вжахнувся. Хло-
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пець запитав його: «Чому дивишся на мене, ніби на незнайомо-
го?». Никодим відповів:  «Повір мені, брате, що ніколи тебе не 
бачив таким, як сьогодні. Лице в тебе дуже страшне і чорне». 
Юнак, почувши це, настрашився, і одночасно засоромився та 
відійшов печальний. Коли прибитий Нифонт йшов по дорозі, 
Божа благодать почала торкатися його серця і схиляти його до 
покаяння. Але інша думка, яку йому підсував демон, залякувала: 
«Якщо станеш на молитву, то виявиться твоя біснуватість і 
всі з тебе будуть сміятися, як з божевільного, бо такі грішники, 
як ти, молитися не можуть». Такою думкою демон вкладав 
йому страх і сильно бентежив його душу. Прийшовши в свій 
дім, Нифонт трохи підкріпився та сказав до себе: «Коли я жив 
у нечистоті, то демон на мене відкрито не нападав. Коли ж 
сьогодні хочу помолитися до Бога, чому мені має статися щось 
погане?». Тоді він почав плакати та бити себе в груди, кажучи: 
«У попередні мої роки я жив по-християнськи, тепер же через 
свої гріхи помер душею. Але Господи, уповаю на Тебе, прости 
мені мої гріхи і очисти мене Своєю Кров’ю. Спаси мене, щоб 
диявол не вкрав мою грішну душу». Коли так молився, прийшла 
на нього демонська атака  і найшов на нього біль та великий 
страх. Наляканий Нифонт ліг на своєму ліжку та плакав через 
свої гріхи. Зранку він прийшов до церкви та каявся перед об-
разом Пресвятої Богородиці. Коли так молився, то Діва Марія 
схилилася до нього і Її лице засвітилося. Тоді Нифонт зрозумів, 
що за великим заступництвом Божої Матері Бог прощає йому 
гріхи. Він зрадів і звеселився серцем. Потім ще довго молився і, 
з любов’ю поцілувавши ікону Богородиці, відійшов.

Після того випадку кожен день до кінця свого життя не пе-
реставав молитися до Пресвятої Богородиці і мав до Неї велику 
пошану та любов. Ставши на дорогу навернення, Нифонт завжди 
відчував над собою особливий покров Божої Матері. Коли часом 
когось осудив, чи пустословив, чи вчинив якийсь інший гріх, 
то бачив на іконі, як Пресвята Богородиця відвертала від нього 
лице. Тоді він усвідомлював, як Вона засмучується через його 
гріх, і одразу каявся перед Богом та перед своєю Небесною За-
ступницею. Коли він так робив, то на обличчі Богородиці знову 
з’являлась усмішка.

Через деякий час Нифонт, за Божою благодаттю, зрікся світу 
і вступив до монастиря, де провадив життя покаяння і молитви. 
У всьому покладався на Бога і все, що добре міг зробити, зара-
ховував не собі, а Божій благодаті. Дияволу, який його часто 
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спокушав, казав: «Не я тебе перемагаю, але сила мого Бога, 
що береже Своїх рабів».

Як золото очищують у горнилі, так і Бог, щоб очистити Сво-
го раба та зробити з нього достойного робітника, допустив на 
нього таке випробування. Нифонт чотири роки, ніби без розуму, 
терпів тяжкі демонічні напади. Диявол, потьмарюючи розум 
Нифонту, постійно вкладав в його розум думку, що Бога немає. 
У цій боротьбі Нифонт відважно боровся  і примушував себе 
до молитви. На кінець того випробування в його серце почали 
закрадатися сумніви, чи справді є той Бог, в якого він вірить, 
чи може є якийсь інший. Тоді Нифонт молився з ще більшим 
упованням, аж поки Божа благодать не прогнала від нього спо-
кусника. Після цього його серце наповнила радість, просвітився 
розум і спокуси відійшли, а він дякував Богові і каявся перед 
Ним за свої сумніви. Тоді сказав уголос: «Де ті, які кажуть, що 
нема Бога?». А потім промовив до себе самого: «Ходімо, грішний 
Нифонте, до церкви і у сповіді визнай свої гріхи Господеві, 
бо там чекає на тебе щедрий Отець». Коли прийшов до цер-
кви і висповідався, то почув із неба голос, що казав: «Добре, що 
прийшов сюди, Моя дитино, багато Я журився і багато тужив за 
тобою. І як серце Моє боліло, коли Я чекав на твоє навернення! 
Сьогодні радію і веселюся через тебе, що усім серцем наверта-
єшся до Мене».

Через деякий час Бог дав Нифонтові дар зцілення і також 
просвітив його очі, щоб той знав таємниці людських сердець 
та бачив духовний світ. Одного разу Нифонт побачив чоловіка, 
який виконував свою працю. І ось підійшов до нього демон та 
почав шептати йому щось на вухо. Недалеко від нього був інший 
чоловік. До нього теж приступив біс і шептав йому щось на вухо. 
Тоді ці чоловіки залишили свою працю та почали сваритися. 
Нифонт, бачачи це, засмутився і сказав:  «То ти, демоне, сієш 
ворожнечу між людьми!». Згодом бачив блаженний якогось мо-
наха, що йшов та молився і з його уст виходив вогонь, що сягав 
неба. За ним йшов його ангел, що ніс у руці вогненний спис і 
ним відганяв бісів від того монаха.

Одного разу ввечері, на Велику суботу, Нифонт бачив Пре-
чисту Діву Марію, що прийшла до церкви разом з апостолами і 
багатьма святими. Вона дивилась на людей і дуже раділа, коли 
бачила, що вони моляться та ревно служать Богові. А коли бачила 
літеплих християн, то похитувала головою і плакала. Потім Вона 
над усіма простерла руки і молилася, щоб усі спаслися. Бачивши 
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те, святий радів тому, що Пречиста Богородиця не відвертається 
від людей, але завжди їм допомагає. Також Матір Божа часто до-
помагала і заступалася за св. Нифонта. Одного дня преподобний 
відпочивав і несподівано до нього прийшов диявол, що тримав 
у своїй руці зброю. Він кинувся на блаженного і хотів його вби-
ти, але Божою силою був стриманий. Коли демон відходив, то 
скреготав зубами та казав: «Маріє, ти завжди мене проганяєш!».

Бог об’явив Нифонту, коли він вже був у похилому віці, що 
прийме єпископські свячення. Тоді преподобний побоявся цьо-
го і свавільно втік. Він разом зі своїм учнем сів на корабель і 
приплив до Олександрії. Якраз у той час туди прийшли люди 
з міста Констанції і просили Олександрійського архиєпископа 
Олександра, щоб висвятив їм єпископа. Олександр сказав лю-
дям: «Почекайте трохи, поки Бог покаже чоловіка, що має бути 
вашим єпископом». Тоді Бог через об’явлення вказав на Нифонта 
і Олександрійський архиєпископ висвятив його на єпископа 
Констанції. Святий був справжнім батьком для своїх вірних і 
всі його любили та шанували.

За три дні до смерті преподобного Нифонта Бог об’явив йому, 
що він скоро помре. Цілу ніч перед своєю смертю святий ревно 
молився за себе і за своїх вірних. Тоді явився йому ангел Господ-
ній, який повідомив його про приготований йому спокій. Під час 
утрені Нифонт вже не міг стояти, тому приліг. Потім він сказав: 
«Радуйся, Помічнице моя і кріпосте моя, благословлю тебе, Бла-
га, бо пам’ятаю милість Твоєї благодаті!». Так помолившись до 
своєї Заступниці Пречистої Діви Марії, преподобний Нифонт 
віддав свого духа в Божі руки.
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навечір’Я різДва христового

Завтра настане той святий день, коли Христос народився від 
Діви Марії! Стараймося сьогоднішнього дня перебувати в молитві 
і читанні Божого слова. Нехай в навечір’я Різдва не буде для нас 
головною тільки Свята вечеря. Пам’ятаймо, що сьогоднішній 
день — це початок великого свята. Нехай цим вечором ніхто не 
образить Господа Бога гріхом або сваркою. Сьогодні очистьмо 
совість, щоб в нашому серці міг народитися Дитятко-Ісус, який 
дарує нам щастя і мир!

ghhgfghhg

свЯта мученицЯ ЄвгеніЯ

За  царювання  імператора 
Коммода  (180–192),  начальни-
ком над всім Єгиптом був по-
ставлений Филип, який прийшов 
з Риму в Олександрію з жінкою 
та дітьми. Він мав двох синів — 
Авита і Сергія, та одну дочку на 
ім’я Євгенія. Филип був лагідний 
до християн і, хоч був змушений 
вигнати їх з міста, проте дозво-
лив  їм жити на передмісті,  бо 
шанував християн за їхнє доско-
нале життя. Свою дочку Євгенію 
виховував у поганській філосо-
фії, навчав  її красномовства  і 
риторики. Вона була розумна, 
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старанна в навчанні і все легко розуміла. Хоча й була поганкою, 
проте мала від Бога бажання проводити життя в чистоті, вільною 
від подружжя. Коли один знатний римлянин хотів заручити її зі 
своїм сином, то батьки Євгенії запитали її, чи вона хоче вийти 
за цього благородного юнака заміж. Дівчина їм відповіла: «Треба 
вибирати чоловіка за добрим життям, а не за походженням, бо 
доведеться жити з ним, а не з його родом».

Одного разу, за Божим провидінням, у руки Євгенії потрапила 
книга послань святого апостола Павла. Коли вона її уважно про-
читала, то дізналася про існування єдиного істинного Бога, який 
створив Всесвіт. І в ту мить просвітився її розум, що був чистий 
та приготований для прийняття Святого Духа. Вона непохитно 
увірувала в Ісуса Христа, але не наважувалась відкрито визна-
вати Його устами, бо боялась гніву батьків. Через те, що христи-
яни жили тільки на передмісті, Євгенія, бажаючи почути їхню 
науку, випросила у батьків дозволу поїхати в один із родинних 
маєтків задля відпочинку. Коли вона проїжджала повз монастир, 
що знаходився в одному з християнських поселень, то почула, 
як монахи співали псалом: «Бо всі боги поган — біси, Господь же 
створив небо» (Пс. 96, 5). Почувши те, Євгенія засоромилась свого 
поганського життя і життя своїх батьків. Вона зітхнула і сказа-
ла двом своїм євнухам, які називалися Прот та Вакинт: «Ви зі 
мною досить навчилися різних писань. Знаєте, що казав 
Сократ, Арістотель, Платон, і знаєте хибні думки стоїків 
і Епікура. Хай буде вам відомо, що те все байки, нічого 
іншого вони не містять, хіба лише якусь подобу правди, 
що може заманити багатьох. Християни ж перемагають 
всіх їх одним словом, кажучи: “Всі боги поган — біси”. Бо 
віра поганських богів є справжнім безумством і веде до 
погибелі. А вчення християн відкрито визнає єдиного Бога 
і вказує нам правдиву мету нашого життя. Я нещодавно 
прочитала писання християнського ап. Павла і вірую у ці слова, 
бо вони засновують віру на ділах. Апостол у своїх посланнях ясно 
вказує на шлях спасіння, і ви, якщо хочете, можете слідувати 
його вказівкам й досягнете спасіння. Я чула, що християнський 
єпископ Елій збудував тут чоловічий монастир. Також кажуть, 
що у цей монастир в жодному разі не дозволяють заходити 
жінкам. Тому обстрижіть моє волосся, одягніть у чоловічий 
одяг і вночі відведіть мене туди. Час нашого повернення до мі-
ста призначимо пізно ввечері. Усі раби нехай йдуть попереду 
колісниці, а ви двоє йдіть ззаду. Я тихо зійду з колісниці і вона 
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повернеться додому порожньою, а ми підемо до Божих рабів». 
Такі слова та намір Євгенії припали до душі обом євнухам,  і 
коли настала ніч, вони зробили так, як було домовлено. Коли 
вони наближались до монастиря, то побачили натовп людей. 
Долучившись до народу, вони побачили між людьми старця, що 
їхав на осляті, і запитали одного чоловіка: «Хто цей старець?». 
Він відповів, що це єпископ Елій, який виріс у монастирі. Тоді 
Євгенія сказала йому: «Прошу тебе, звісти святому єпископові 
про нас, бо ми хочемо навернутися від ідолів до Ісуса Христа. 
Ми є братами і за спільною згодою вирішили разом перебува-
ти у цьому монастирі». Чоловік виконав їхнє прохання і, коли 
єпископ увійшов у монастир, сповістив йому про трьох юнаків, 
що хочуть вступити в монастир. Єпископ, чуючи це, був радий 
і наказав привести їх до себе. Коли вони прийшли до нього, то 
він спершу помолився і Бог відкрив йому, що перед ним стоять 
двоє євнухів та одна жінка. Проте він благословив всіх трьох на 
монаше життя у повній відданості Богові і охрестив їх.

У той час порожня колісниця наблизилась додому, а раби, 
що йшли попереду, навіть не здогадувались про те, що сталось. 
Коли домашні слуги знайшли колісницю порожньою, то сильно 
здивувалися і сповістили про це свого пана Филипа. Він, чую-
чи, що його дочка не повернулась, вельми засумував разом зі 
своєю дружиною Клавдією і синами. Вони невтішно плакали за 
нею днями і ночами та Филип наказав по всюди її шукати, але 
пошуки нічого не дали.

Тим часом блаженна Євгенія жила в монастирі та, в усьому 
слухаючи свого настоятеля, служила Богові. У всьому зрікалась 
себе і багато молилась. За якийсь час Бог наділив її даром зцілен-
ня. Два її євнухи, Прот і Вакинд, наслідували її життя та були її 
вірними рабами й друзями. Через три роки після вступу Євгенії 
в монастир помер ігумен того монастиря. Браття, зібравшись, 
почали благати блаженну, щоб вона була їхнім ігуменом, бо не 
знали тієї таємниці, яка охоронялась Богом, що Євгеній по при-
роді не чоловік, а жінка. Євгенія не хотіла цього, але з Божої волі 
на кінець підкорилася.

В Олександрії жила одна заможна жінка на ім’я Мелантія. 
Вона тяжко захворіла і страждала від хвороби більше року. По-
чувши про монаха Євгенія, який зціляє всілякі недуги, Мелантія 
поспішно вирушила до нього і благала зцілити її. Євгенія пома-
зала її святим єлеєм і та одразу ж одужала. З того часу Мелантія 
часто відвідувала монастир, в якому жила свята діва. Диявол 
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вклав у її серце нечисту пожадливість до монаха Євгенія і вона 
забажала звести його на гріх. Одного разу, перебуваючи у своєму 
маєтку, Мелантія прикинулася хворою і наказала прикликати 
до себе монаха Євгенія. Коли свята прийшла до неї, то жінка 
почала спокушати її до гріха. Євгенія, соромлячись цієї блудни-
ці, строго та суворо насварила її і зразу втекла у свій монастир. 
Тоді Мелантія сповнилася невимовного сорому та гніву і пішла 
у місто. Там, бажаючи помститися Євгенію, вона очорнювала 
його перед правителем Филипом. Удавано плачучи і стогнучи, 
промовляла: «Один християнський юнак, що видає себе за ліка-
ря і живе у монастирі поблизу мого маєтку, прийшов до мене 
додому. Я дозволила йому увійти до моєї кімнати для того, щоб 
він мене полікував. Але він, вважаючи мене за одну із безсором-
них жінок, почав спонукати мене до гріха. Коли б я не почала 
кричати і моя рабиня не прибігла б, то він осквернив би мене!». 
Такі слова Мелантії викликали у правителя великий гнів і він 
негайно послав воїнів, щоб вони взяли не лише Євгенія, але й 
всіх, що з ним живуть. Воїни схопили всіх монахів, закували їх в 
кайдани і вкинули до в’язниці. Чутка про цю подію поширилась 
по цілому краю і християни терпіли багато образ та зневаг від 
поган. Коли настав день суду, зібралось багато людей. Прави-
тель Филип разом зі своїми синами сів на судилищі та наказав 
привести до себе Євгенія разом з іншими монахами. Народ го-
лосно кричав: «Нехай загинуть ці нечестиві беззаконники!». Тоді 
правитель з гнівом почав допитувати Євгенію, кажучи: «Скажи 
нам, беззаконний християнине, чи так заповідав вам ваш Ісус 
Христос, щоб ви творили злі діла? Скажи нам, нечестивцю, 
як ти насмілився увійти до будинку Мелантії і змушувати її 
на недобрі речі?». А вона стояла перед своїм батьком і братами, 
невинна в ніякому злі, схована під чоловічим монашим одягом, 
та лагідно відповіла: «Господь мій, Ісус Христос, якому я служу, 
вчить чистоти і обіцяє вічне життя тим, що вірують в Нього, 
а особливу нагороду тим своїм вірним, які заради Нього зберіга-
ють непорочне дівство. Ми можемо зараз довести, що Мелантія 
нас очорнює. Нехай вона приведе сюди своїх рабинь, щоб з їхніх 
уст відкрилася неправда і стала явною правда». Тоді привели 
рабинь Мелантії і вони, щоб догодити своїй господині, теж го-
ворили брехню. Чуючи їхні слова, св. Євгенія сказала: «Тепер я 
скажу вам правду, щоб не панувала брехня і щоб серед поган не 
ширились брехливі чутки про християн. Я хотів зберегти мою 
таємницю до кінця мого життя, але щоб не панувало безза-
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коння і погани не насміхались над цнотливим християнським 
життям, я відкрию вам істинну. Я насправді не чоловік, а з 
природи жінка. Моє ім’я Євгенія і ти правителю — мій батько, 
Клавдія — моя мати, Авит і Сергій — мої брати. Я з любові до 
Ісуса Христа відреклася від світу і всієї його насолоди та всту-
пила в монастир». Вона ще не встигла закінчити всіх своїх слів, 
як батько і брати впізнали, що вона дійсно Євгенія. В ту ж мить 
у невимовній радості зі сльозами стали зі своїх місць і кинулись 
до неї, обіймаючи її. Тоді негайно сповістили і її матері, Клавдії, 
що її дочка Євгенія знайшлася. Та швидко прибігла і, побачивши 
свою улюблену дочку Євгенію, обнімала її та плакала з великої 
радості. Спостерігаючи за тим, що відбувалось, народ дивувався 
і голосно викрикував: «Єдиним є Ісус Христос, Єдиним є істинний 
Бог, Бог християнський!». І була велика радість для всіх християн 
в Олександрії і у всьому Єгипті, а особливо тоді, коли охрестився 
і увірував у Господа нашого Ісуса Христа сам правитель Филип і 
з дружиною, синами та усім домом. Тоді і багато поган прийняли 
святе хрещення.

Невдовзі після цих подій деякі погани з Олександрії, донесли 
імператору Северу  (193–211), що правитель Филип став хри-
стиянином. Тоді  імператор написав лист до Филипа, в якому 
сказав: «Наказуємо тобі, щоб ти або повернувся до колишнього 
вшанування римських богів, і тоді продовжуй як і раніше на-
солоджуватися почестями і славою, або якщо не перестанеш 
відкидати богів, негайно залиш свій сан і відмовся від свого май-
на». Прочитавши імператорське послання, Филип вдав з себе 
хворого і тим часом продав всі свої маєтки, роздав його убогим 
та церквам, а тоді зрікся свого сану. Олександрійські християни 
одразу ж обрали його собі єпископом. Филип мав дар красно-
мовства і своїми промовами навернув до християнства багатьох 
знатних поган. Через деякий час на його місце з Риму прибув 
інший правитель. Він найняв таємних вбивць, які, увійшовши 
до єпископа Филипа та заставши його на самоті під час молитви, 
прокололи його мечем. Через три дні Филип помер і сподобився 
мученицького вінця.

Після смерті батька св. Євгенія зібрала довкола себе християн-
ських дів і продовжувала разом з ними служити Богу. А Клавдія 
збудувала великий дім для подорожніх і хворих та присвятила 
їм себе на службу. Через деякий час вона повернулася до Риму 
і поселилася там у своєму маєтку, взявши з собою обох синів та 
блаженну дочку Євгенію.
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Живучи у Римі, св. Євгенія таємно ловила для Ісуса Христа 
багатьох дівчат — дочок знатних вельмож і навчала їх берегти 
чистоту. У той час в Римі жила одна юна дівчина імператорського 
роду на ім’я Василла, яка була сиротою. До свого повноліття вона 
була доручена своєму дядькові Єлину і була заручена з одним 
багатим юнаком на ім’я Помпей. Проте шлюб відклали на кіль-
ка років, бо Василла була ще надто юна. Вона часто чула про 
Ісуса Христа та про Євгенію, про її непорочне життя, і запалала 
духом, бо Господь торкнувся її серця. Вона мала два бажання: 
достовірно дізнатись про Ісуса і побачити Євгенію. Але піти до 
неї і розмовляти з нею вона не могла, щоб про це не довідався 
її наречений, а також через те, що у той час у Римі було гоніння 
на християн. Тому Василла послала до Євгенії прохання, щоб та, 
хоча б письмово сповістила їй про Христа і навчила, як треба 
вірити у Нього. Свята Євгенія бачила, що лист не зможе так 
навчити, як слова, тому повеліла євнухам, Проту та Вакинту, 
приготуватися, і послала їх ніби в дарунок Василлі. Вона з ра-
дістю прийняла євнухів під видом рабів і вони, розмовляючи з 
нею вдень і вночі, навчили її святої віри й вона усім серцем уві-
рувала в Ісуса Христа. Коли про це сповістили папу Римського, 
св. Корнилія (251–253), він таємно прийшов до неї і її охрестив. 
Згодом і її дядько Єлин увірував у Христа, так, що Василла без-
перешкодно могла бачитися з Євгенією. За деякий час Євгенія 
разом з Василлою навернули до Бога багато дівчат, св. Клавдія — 
жінок, а блаженні євнухи Прот і Вакинт — юнаків.

Коли імператором став Валеріян (253–260), гоніння на христи-
ян посилилось і він видав наказ, щоб вбити всіх християнських 
вчителів. Бог відкрив св. Євгенії та Василлі, що їх чекає муче-
ницька смерть. Тому блаженна Євгенія зібрала багатьох дівчат, 
що посвятили себе Богові і сказала їм: «Мої духовні дочки, у тепе-
рішній час будьте готовими з любові до Ісуса пожертвувати своє 
життя і зберегти свою чистоту. Бо чистота наближає до Бога, 
чистота уподібнює нас ангелам, вона є матір’ю вічного життя, 
безпечним шляхом у небо, господинею радості. Ми ні до чого не 
маємо так прагнути, ні про що так не маємо турбуватися, 
як про перебування у непорочному дівстві. Але ще славнішим є 
померти за чистоту. Що таке марна і брехлива насолода 
цього світу, яка, коли з’являється, то дарує тимчасову ра-
дість, а коли зникає — вічні страждання? Вона приносить 
короткочасний сміх, щоб вразити вічним плачем; показує 
цвіт задоволень, який швидко в’яне, щоб завдати вічного 
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жалю; обіцяє щасливе життя у теперішньому часі, щоб 
у майбутньому віддати на вічні муки. Тому не переста-
вайте любити нашого Спасителя. Я віддаю вас Святому 
Духу і вірую, що Він збереже вас чистими і непорочними». 
Коли Євгенія це сказала, то вони усі разом помолились, віддали 
себе під опіку Пресвятої Богородиці та розійшлись.

Того дня одна з рабинь св. Василли пішла до Помпея і сказа-
ла йому, що його наречена є християнкою і що вона тепер всім 
серцем тримається християнської віри та нехтує не лише ним, 
але й цілим світом. Почувши це, Помпей розгнівався і побіг до 
дому Василли та почав сильно стукати у двері. Проте Василла, 
почувши про його прихід, не впустила його до себе й сказала: «Не 
годиться юнакові розмовляти на одинці з дівчиною, а дівчині не 
пристойно навіть дивитися на чоловіче обличчя». Засоромлений 
Помпей зразу побіг до імператора Галлієна (260–268) і скаржився 
йому на свою наречену та на Євгенію. Імператор вислухав його 
і одразу видав наказ, щоб діва Василла або погодилась вийти 
заміж за свого нареченого, або ж була вбита мечем. Про Євге-
нію повелів, щоб вона принесла жертву богам або загинула у 
муках. Коли імператорський наказ дійшов до св. Василли, вона 
безстрашно сказала: «Мій наречений — Цар царів, Христос, Син 
Божий, і, окрім Нього, я не хочу знати іншого, тлінного чолові-
ка». Після цих слів її в ту ж мить вбили мечем. Також схопили 
святих Прота та Вакинта і їх потягли до ідольського капища, де 
їм відсікли голови. Тоді правитель міста Нікитій викликав до 
себе св. Євгенію. Коли вона не захотіла принести жертви богам, 
то він наказав прив’язати їй до шиї камінь та її кинути в річку 
Тибр. Коли це було виконано, камінь у ту ж мить відв’язався, і 
свята пішла по воді як по суші. Тоді її знову схопили та вкинули 
у розпалену піч, але Господь і там її врятував. Потім її вкинули до 
глибокого рову і впродовж десяти днів морили голодом, але Бог 
посилав їй їжу з неба. У рові Євгенії з’явився Ісус Христос, Який 
підбадьорив її до мучеництва. У самий день Різдва Христового 
до неї у рів був посланий кат, який вбив її мечем. Блаженна 
Клавдія взяла її святе тіло та поховала у родинному маєтку. За 
деякий час св. Євгенія з’явилась їй та сказала, що Бог і її візьме 
у вічну радість. Сталося це 262 року.
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різДво христове

«Діва днесь Предвічного родить, 
земля вертеп неосяжному приносить. 

Ангели з пастирями славословлять, 
а волхви за зорею подорожують, бо ради нас  

народилось Дитя — Предвічний Бог»
Кондак Різдва Господнього

Так Свята Церква оспівує сьогоднішній великий празник. І 
справді нам належить веселитись, однак, щоб могти прожити 
цю радість, необхідно збагнути, що у цей день сталося. Що є 
суттю Різдва? Всемогутній Бог, Сотворитель всього, став без-
захисною Дитиною, щоб ти став Божим сином, спадкоємцем 
Божого Царства. Усвідом: Бог тебе любить і дав тобі найбільший 
дар — Свого власного Сина. Ісус прийняв людську природу від 
Діви Марії, щоб так виконати волю Небесного Отця — визволи-
ти нас з жорстокого рабства гріха і диявола. У Святому Письмі 
написано: «Хто грішить, є рабом гріха» (Ів. 8, 34). Так, я і ти, ми 
всі є рабами гріха. Однак самі з цього рабства не можемо визво-
литися. Людство подібне до хворого, якому потрібен лікар, або до 
людини, яка впала в яму й потребує допомоги, бо сама не в силі 
з неї вибратися. І ми потребуємо визволення. Як ми опинились 
в такому стані? Перші люди були поставлені на пробу віри і по-
слуху Божому слову. Диявол обманув їх і вони повірили йому, а 
тим втратили для себе і для нас вічне життя та духовні дари, які 
їм дав Бог. У світ увійшов гріх, страждання і смерть. В людині 
настала трагічна дисгармонія. Надолужити Божій справедливо-
сті за гріх перших людей не могла ніяка людина. Спасти нас міг 
тільки Божий Син, а це Йому коштувало всього! Ціна мого і твого 
викуплення — це Ісусова Кров пролита аж до останньої краплі.
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Краще зрозуміти це таїнство нам допоможе така історія: Були 
двоє друзів. Одного з них ворог вразив мечем, намоченим в от-
руті. Лікарі сказали його товаришу, що нема ніякого шансу на 
видужання, хіба якщо б хтось виссав отруту з рани. Це єдина 
надія для хворого. Однак, цей шляхетний вчинок коштувати-
ме доброчинцю найвищої пожертви — він помре. Почувши це, 
справжній приятель не вагався ні на секунду, приклав свої уста 
до зраненого місця і висмоктав отруту.

Ми від наших прабатьків успадкували порушену гріхом при-
роду, у яку диявол, в момент гріхопадіння Адама та Єви, влив 
інфекцію зла. Це родовище зла є в кожному з нас, воно нази-
вається  «стара людина». Однак Господь Ісус повернув у наше 
нутро досконалу гармонію.

Небесний Отець багато разів провіщав людству про прихід 
Месії — Христа. Ще у раю Він казав до змія, сатани: «Я покладу 
ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її 
Потомством. Воно розчавить тобі голову» (Бут. 3, 15). Опісля, 
Господь часто відновлював свою обітницю стосовно приходу 
Спасителя, про що читаємо на різних місцях Старого Заповіту. 
До Авраама Він мовить: «Я виведу з тебе великий народ і побла-
гословлю тебе; та й зроблю великим твоє ім’я, а ти станеш бла-
гословенням. Благословлятиму тих, що тебе благословляють, 
і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена 
землі благословлятимуться» (Бут. 12, 2–3). Згодом Бог повто-
рив це саме Ісааку, Якову і цареві Давиду, якому пророк Натан 
звістив, що Месія буде з його роду.  «Я поставлю по тобі твоє 
потомство, що вийде з твого лона, й утверджу Його царство. Він 
збудує дім імені Моєму, і Я скріплю Його царський престол навіки. 
Я буду Його батьком, а Він буде мені сином» (2 Сам. 7, 12–14). 
А Єремія каже так: «Ось настане час, — слово Господнє, — і Я 
пробуджу для Давида праведний пагін, що владарюватиме як 
Цар і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість. 
За Його днів спасеться Юда й Ізраїль житиме безпечно. Ось Ім’я 
Його, яким Його будуть звати: Господь наша справедливість» 
(Єр. 23, 5–6). Пророк Міхей передрік, що Христос народиться у 
Вифлеємі, неподалік від Єрусалиму: «Ти ж Вифлеєме, Ефрато, 
занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде 
Мені Той, Хто має бути Володарем в Ізраїлі; Його походження 
із давніх-давен, з днів споконвічних» (Міх. 5, 1). Вифлеєм означає 
«місце хліба». Це, за словами св. Єроніма, знак того, що Ісус є 
нашим небесним Хлібом. Святий Кипріян говорить: «Тому в ясла 
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поклався, щоб ми змінили тваринне життя і не сіном земних 
насолод живилися, але небесним Хлібом».

«І от коли вони були там, настав їй час родити, і породила 
Вона свого Сина первородного, сповила Його та поклала в ясла, 
бо не було їм місця в заїзді» (Лк. 2, 6–7). Син Божий народився в 
стайні для тварин. Наша душа часто гірша ніж той вертеп, а все 
ж Христос приходить, щоб спасти нас від гріха. Він каже: «От 
стою при дверях і стукаю: як хто почує Мій голос і відчинить две-
рі, увійду до нього і вечерятиму з ним та він зі Мною» (Об. 3, 20). 
Скажи нині і ти: «Прийди, Господи Ісусе! Маран ата!». Він серйоз-
но рахується з твоїм запрошенням. Тепер тебе стосується: «Тим, 
які Його прийняли, дав владу дітьми Божими стати» (Ів. 1, 12).

Про народження Месії від Діви сповіщає Ісая, кажучи: «Оце 
сам Господь дасть вам знак: ось Дівиця зачне, і породить сина 
й дасть Йому ім’я Еммануїл, що означає: З нами Бог» (Іс. 7, 14). 
Святий Григорій Ниський подає науку Церкви стосовно непо-
рочності Пресвятої Богородиці словами:  «Дівою зачала, Дівою 
носила, Дівою народила, Дівою залишилась, ні одного такого чуда 
на землі ще не було». Прообразом непорушеного дівицтва Матері 
Божої у Старому Завіті був кущ, який не згоряв, та Червоне море, 
що після переходу Ізраїльтян залишилось непрохідним.

У псалмі 72 Давид провіщає поклоніння трьох мудреців но-
вонародженому Спасителеві такими словами:  «Царі Таршішу 
й островів принесуть дари, царі Шеви й Севи дадуть гостин-
ці. Йому поклоняться всі царі, усі народи Йому служитимуть» 
(Пс. 72, 10–11). У Божому слові сказано: «Коли Ісус народився 
у Вифлеємі Юдейськім, за днів Ірода царя, мудреці прийшли в 
Єрусалим зо Сходу і спитали: “Де цар юдейський, що оце наро-
дився? Бо ми бачили його зорю на сході й прийшли йому покло-
нитись”. Почувши це, цар Ірод стривожився і увесь Єрусалим 
з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, 
він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому ска-
зали: “У Вифлеємі Юдейськім, бо так написано пророком: І ти, 
Вифлеєме, земле Юди, нічим не менша між містами Юди, бо з 
тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ, Ізраїля”. Тоді Ірод, 
покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, 
коли зоря з’явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи: “Ідіть та 
розпитайтесь пильно про Дитя, і коли знайдете, сповістіть 
мені, щоб я теж пішов йому вклонитись”. Вислухали вони царя 
і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед 
ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було дитятко. 
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Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до 
хати й побачили дитятко з Марією, матір’ю його, і, впавши 
ниць, поклонились йому; потім відкрили свої скарби й піднесли 
йому дари: золото, ладан і миро. І попереджені вві сні до Ірода не 
завертати, пустились іншою дорогою у край свій» (Мт. 2, 1–12). 
Мудреці, хоч і були поганами, прийшли поклонитися новона-
родженому Спасителеві. За переданням вони походили з різних 
країв, один — з Персії, другий — з Аравії, а третій — з Ефіопії. 
Їхні імена були Мельхіор, який приніс золото, Гаспар, який приніс 
миро, і Балтазар, який пожертвував кадило. Це не випадково, бо 
золото Ісус отримав як Цар, кадило — як Бог, а миро — як лю-
дина. Святий Лев, Папа Римський пояснює, що дари, принесені 
царями доводять, що у Христі дві природи — Божа й людська. 
Про народження Предвічного Бога вони дізналися з того, що на 
небі з’явилася незвичайна зірка. Деякі церковні письменники, 
зокрема св.  Ігнатій Богоносець й Оріген, стверджують, що та 
зоря була створена для того, щоб сповістити про цю славну подію. 
А св. Іван Золотоустий і Теофілакт вважають, що це був ангел у 
подобі зорі. Факт все ж такий, що люди по всіх краях землі ба-
чили її, про що свідчать давні книги. Існують свідчення, згідно 
з якими, навіть у Китаї було помічено це дивне небесне явлення.

«Все сьогодні сповнилося радістю — Христос родився від Діви». 
Тішмося й ми, бо як каже св. Іван Золотоустий, нинішній день — 
це початок і основа усіх празників. Якщо б Христос не народив-
ся, то не хрестився б, тоді не було б празника Богоявлення. Він би 
також не постраждав, не Воскрес і не зіслав би нам Святого Духа.

«“Не бійтесь, — мовив ангел до пастухів, — бо звіщаю вам ве-
лику радість, що буде радістю всього народу: сьогодні народився 
вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь. І ось 
вам знак: ви знайдете Дитя сповите, що лежатиме в яслах”. 
І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що 
хвалила Бога й промовляла: “Слава на висотах Богу й на землі 
мир людям Його вподобання”» (Лк. 2, 10–14). Ця велика різдвяна 
радість є для всіх людей доброї волі, отож і для тебе. Тому Хри-
стове народження хочемо згадувати не лише як історичну подію, 
але прагнемо, щоб воно відбулося і в нас. Хочемо, щоб Христос 
через віру народився і перебував у наших серцях. Якщо б Ісус 
і тисячу разів прийшов на світ,  і тисячу разів народився, але 
якщо Він не народиться в твоїй душі, то це для тебе було б мар-
ним. В Ісусі маєш вічне життя, в Ньому маєш і правдиве щастя 
на цій землі. Але щоб Він народився і в тобі, потрібно виконати 
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одну умову — признати перед Богом свій гріх та прийняти Ісуса. 
Зроби цей крок віри.

Однак, не вистачає один раз прийняти Ісуса. У своєму житті 
ми повинні постійно знову і знову з’єднуватися з Ним. А щоб 
могти з Ним з’єднатися, мусимо шукати Його у щоденному житті.

«І пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, 
що лежало в яслах» (Лк. 2, 16). Де я маю шукати Ісуса, щоб Його 
знайти? Передусім на молитві. Тут вчимося чувати й переживати 
теперішню мить: тепер і тут я є з Тобою, Ісусе! Тепер Ісус хоче 
бути з тобою, говорити до тебе і діяти в тобі та через тебе. Це 
основа з’єднання душі з Богом у часі.

Блаженному Єроніму одного разу з’явилось Дитя Ісус. Святець 
з захопленням запропонував Йому як дар все, що мав: здоров’я, 
таланти, час плідної праці, свій ціложиттєвий труд (переклад 
Святого Письма на 6 мов), а на кінець і життя. Але Син Божий 
сказав: «Це все ти маєш від Мене». Преподобний зі смутком запи-
тав: «А що ж тоді я можу Тобі дати?». А Ісус відповів: «Єроніме, 
дай мені свій гріх, задля нього Я прийшов». Цього сьогодні Спа-
ситель хоче і від тебе. Дай Йому свій гріх, а також страх, біль, 
терпіння. Він дасть тобі мир, який світ дати не може. Кожного 
наступного Різдва, яке ти ще будеш святкувати в цьому житті, 
зупинися і декілька разів повтори собі та одночасно усвідом цю 
правду: «Сьогодні і для мене народився Спаситель!».
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соБор ПресвЯтої БогороДиці

Другого дня після Різдва Христового Церква віддає шану й 
поклін Матері нашого Спасителя. Діва Марія отримала надзви-
чайне завдання — допомогти нам, щоб ми через Неї  і через 
Святого Духа були перетвореними у Христа. До Богородиці в 
повній мірі відносяться слова Святого Письма: «О мої дітоньки, 
яких я знову народжую в муках доки не будете перетворені в 
Христа» (Гал. 4, 19).  Ісус дав нам Марію за Матір. Чи знаємо 
про це, чи ні — це нічого не змінює. Ми не можемо собі вибрати 
свою земну матір. Вона нам дана і ми зобов’язані її прийняти й 
шанувати, як нам наказує Бог у IV заповіді. Якщо так не чини-
мо, то грішимо. Свою земну матір можемо образити, але вона і 
надалі залишається нашою мамою. Подібно є і з Богородицею. 
Вона наша духовна Мати, проте багато християн не тільки від-
кидають Її, але й ображають та вважають перешкодою у з’єд-
нанні з Ісусом. Однак Божа воля є іншою. Ісус каже і тобі: «Ось 
Мати твоя!». Чи ти прийняв Її? Ті, які приймуть Діву Марію за 
Матір, будуть здатні в повноті прийняти Боже слово, яке в них 
запустить коріння та проявиться у силі.

У різдвяний час ми маємо пережити зустріч з Ісусом. Особли-
во під час Святого Причастя знову усвідоммо собі Боже Слово: 
«Хто їсть Моє Тіло та п’є Мою Кров, перебуває в Мені і Я в ньому». 
Наша душа повинна стати живим Вифлеємом, вертепом, куди 
приходить сам Бог. Ми повинні бути подібними до Пресвятої 
Богородиці, яка носила Христа і яка дала Його світу. І ми маємо 
Його носити у своєму серці, перебувати в Ньому, залишатися 
закоріненими у Христі, а також маємо давати Ісуса іншим.

Сьогодні також пригадуємо собі втечу святої Родини в Єгипет. 
Пророк Ісая провістив цю подію словами: «Ось Господь вершни-
ком на легкій хмарі входить у Єгипет; і перед Ним тремтять 
єгипетські кумири, й серце Єгипту тане в грудях» (Іс. 19, 1). 
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Святий Іван Золотоустий запитує:  «За що Пречиста Діва тер-
пить усі ці прикрощі і нужду? Чи за те, що породила Спасителя 
світу? Тож і ми не будьмо малодушні, якщо гонять нас. Бо ж 
приклад Пресвятої Богородиці наочно вчить нас, що страждання 
є невід’ємними товаришами всякої чесноти».

ghhgfghhg

свЯтий йосиФ оБручник

Євангелисти Матей і Лука, подаю-
чи родоводи нашого Спасителя, тим 
самим  засвідчують, що  св. Йосиф 
походив з роду царя Давида. Однак 
це його визначне походження зовні 
не було помітним, адже у той час рід 
славного ізраїльського володаря зане-
пав та зубожів. Йосиф Обручник був 
простим теслею. Але перед Богом він 
був тим вибранцем, який мав вико-
нати надзвичайне завдання: стати 
опікуном Ісуса Христа й обручником 
Пресвятої Діви Марії. Цією справою 
керував Святий Дух, проте заслугою 
Йосифа було те, що він вірно співп-
рацював з Божою ласкою, викону-
ючи Божу волю. Це бачимо у різних 
моментах Йосифового життя.

Перше таке випробування прийшло тоді, коли він побачив, 
що Діва Марія чекає дитину. З людського погляду це виглядало 
так, наче б Вона вчинила перелюб. За законом Мойсея Її мали 
укаменувати. Святий Йосиф спочатку не розумів, як так сталося, 
перебував у повному сум’ятті. Але Господь не покидає ніколи 
своїх рабів, а особливо у важких хвилинах. Він послав ангела, 
який звістив Йосифу, що він не повинен боятися прийняти Ма-
рію, бо:  «зачате в Ній — від Святого Духа» (Мт. 1, 20). Таким 
чином св. Йосифу було відкрито таїнство Воплочення Божого 
Слова і він зрозумів, яку роль матиме в цій особливій Сім’ї: бути 
захисником Богородиці і Спасителя. Він приймає це покликання 
і відразу приходить наступна проба.
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В мале містечко Назарет приїжджає царський посланець, 
сурмить. Всі люди сходяться. Тоді він витягає наказ правителя 
і читає: «Згідно з розпорядженням кесаря Августа в цілій імперії 
оголошено перепис населення. Кожен повинен іти в місто, з якого 
походить його рід, і записатися». Уявимо собі, що Пречиста Діва 
Марія за декілька днів має народити Дитятко, а тут раптом треба 
йти 100 кілометрів гірською дорогою з Назарету до Вифлеєму. 
Це міг бути період дощів чи холоду. Не кожен кілометр, а кожен 
метр спричиняв труднощі. Можливо, було болото чи віяв холод-
ний вітер. А як стосовно нічлігу? Чи буде де переночувати? Адже 
подорож тривала близько п’яти днів. Це не було так легко. Що 
вони могли взяти з собою? Тільки найнеобхідніше. Як важко 
було в цій ситуації подорожувати… А як на це реагували Діва 
Марія і св. Йосиф? Вони усвідомлювали труднощі, пов’язані з 
подорожжю, але Пресвята Богородиця завжди у вірі говорила 
Богу «ТАК». Вона дякувала за все, і за те, що в цілому місті для 
них не знайшлося місця і вони повинні були піти до стайні за 
містом. Святий Йосиф також навчився приймати Божу волю: 
«Хай буде воля Твоя. Якщо потрібно йти, то підемо! Перепис не 
придумав кесар Август, але його допустив Бог». А як ми реагуємо 
в подібних ситуаціях? Коли нам важко, ми часто дорікаємо Богу: 
«Чому це так? Чому саме тепер? Це наче навмисно! Це могло 
бути іншим разом і був би спокій, а тепер — проблеми… А чому 
саме зі мною це трапилося?». Та коли людина замість бунту при-
йме хрест та Божу волю і замість бунту почне дякувати Богові, 
то Бог відкриє їй очі на дану ситуацію. Тоді зрозуміє, чому саме 
так сталось, побачить, що саме це є для неї найкраще, і що за 
цим певним терпінням власне ховається Божа любов. Мабуть, 
коли св. Йосиф підкорився, кажучи: «Хай буде воля Твоя! Я до-
віряю Тобі, Боже, Ти подбаєш!», то Бог одразу нагадав йому, що 
Спаситель має народитися саме у Вифлеємі.

Святе  Письмо  називає  Йосифа  мужем  «справедливим» 
(Мт. 1, 11). Що це означає на практиці? Передусім те, що св. Йо-
сиф жив головною Божою заповіддю: «Люби Господа Бога твого 
всім серцем, всією душею і всією силою, а ближнього, як себе само-
го» (див. Мт. 22, 37). У щоденному житті, у турботах та обов’язках 
він шукав найперше Царства Божого (див. Мт. 6, 33) Можемо 
сміло визнати, що опікун Божого Сина визначався усіма чесно-
тами, а особливо покорою, чистотою і терпеливістю. Це довели 
важкі хрести, які на нього налягали. Його вірність яскраво проя-
вилася особливо тоді, коли на життя малого Ісуса чигала небезпе-
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ка смерті. У критичний момент Йосифу явився ангел і наказав: 
«Устань, візьми Дитятко та Його Матір, і втікай в Єгипет, й 
перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме 
Дитя, щоб Його вбити. Йосиф, вставши, узяв уночі Дитятко 
та Його Матір і пішов у Єгипет» (Мт. 2, 13–15). Від св. Йосифа 
маємо вчитися послуху віри. Він знав, що це говорить Бог устами 
ангела, тому послухав, встав і пішов. Йосиф не дискутував: «Але 
вже темно... Піду аж вранці, ще посплю… Побачимо, що буде 
завтра…». Якщо б він так роздумував, то Ісуса убили б разом з 
іншими немовлятами. Але св. Йосиф був слухняним.

Святий Йосиф також є покровителем Церкви1. Кожна сім’я 
є малою Церквою. Тому особливо чоловіки повинні бути у своїх 
сім’ях такими охоронцями, як св. Йосиф. Кожного дня вони 
мусять усвідомлювати це завдання та бути чуйними, щоб не 
прослухати Божого голосу. Чоловік має бути слухняним Бого-
ві та оберігати Ісуса в довірених йому душах. Сьогодні, коли 
вороги правди намагаються знищити інститут сім’ї і створити 
псевдосім’ї, які є знаряддям нещастя і пеклом на землі, мусимо 
особливо ревно просити св. Йосифа про силу, щоб стати в обо-
роні наших найближчих.

Святий Йосиф був передусім мужем глибокої молитви. Він 
безперервно перебував у тісній злуці з Богом. Його святість була 
непомітна. Але саме у цьому полягає велич блаженного Йосифа. 
Уявімо собі, яке щастя йому було дано щодня, коли постійно 
перебував біля Ісуса та Божої Матері. Вони спільно молились, 
працювали, у вірі переносили буденні турботи і клопоти. Так 
Діва Марія зі св. Йосифом співпрацювали у відкуплені людського 
роду. Марія готувала  їжу, прала, шила, а Йосиф працював у 
своїй столярській майстерні над певною роботою. Згодом, коли 
Ісус підріс, то вони працювали вже обидва разом. Таке просте, 
скрите життя здається нам чимось упокоряючим, недостойним 
Святої Родини. Але саме воно мало великий сенс у Божих очах, 
адже Господь не дивиться на великість діла чи на його резуль-
тат, а лише на любов. Найдрібніша праця, виконана з чистої 
любові до Бога, має більше значення, ніж найбільші вчинки, не 
зроблені з цим наміром. Пізнання Ісуса та любов до Нього були 
внутрішнім заняттям, спокоєм та радістю св. Йосифа, тобто 
сенсом його життя. Тому ми можемо сміло звертатися до нього, 

1  Папа св. Пій IX проголосив св. Йосифа небесним опікуном Церкви 
8 грудня 1870 року.
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як до Богом призначеного опікуна нашого внутрішнього життя 
з Ісусом. А якраз єдність з Ісусом є метою кожного християнина 
у цьому житті.

Святе Письмо не згадує нічого про місце або час Йосифової 
смерті. Згідно з переданням, він переставився ще перед по-
чатком Ісусової публічної діяльності. Втім достеменно можна 
сказати, що св. Йосиф помер щасливою смертю, маючи поруч 
себе Ісуса й Богородицю. Що більше можна собі бажати? Тому 
вірні від давніх-давен звертаються до св. Йосифа, просячи за-
ступництва у годину своєї смерті.

Потрібно згадати і питання невинності св. Йосифа, адже воно 
часто ставиться під сумнів. Факт, що св. Йосиф залишився дів-
ственником, довело багато теологів та вчителів Церкви, напри-
клад Петро Дамаскин. Великий Августин каже:  «Йосиф має з 
Пречистою Дівою, своєю Обручницею, спільність дівицтва».

На кінець подаємо слова св. Терези Авільської: «Не пам’ятаю, 
щоб я коли-небудь не була вислухана, коли просила чогось у 
св. Йосифа. Досвід показує, що він рятує нас у кожній небезпеці. 
Не бажаю нічого іншого, як тільки заохотити ввесь світ до гаря-
чого почитання св. Йосифа. Я вже багато років через нього прошу 
в Бога в день його свята якоїсь особливої ласки, і він завжди мене 
вислуховує. Хто не вірить мені, хай переконається особисто».
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свЯтий Первомученик стеФан

Великий Августин каже: 
«Якщо мученики чимось і 
відрізняються між собою, 
то найзнаменитішим 
буде той, хто першим 
віддав своє життя за 
Христа».

«Тими ж днями, коли 
учнів ставало дедалі біль-
ше, зчинилось нарікання 
гелленістів на євреїв, що 
вдів їхніх занедбано в що-
денній службі. Тоді апо-
столи прикликали громаду учнів і сказали: “Не личить нам 
лишити слово Боже і при столах служити. Нагледіть собі, отже, 
з-поміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних Духа та 
мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби; самі ж ми будемо 
пильно перебувати у молитві і служінні слова”. Вподобалось 
це слово всій громаді й вибрали Стефана, мужа, повного віри 
і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена 
та Миколая, прозеліта з Антіохії, і поставили їх перед апосто-
лами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже 
та множилось число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила 
священиків були слухняні вірі» (Діян. 6, 1–7).

Святий Стефан, вірно виконуючи обов’язки диякона, також 
прилюдно свідчив про Спасителя,  і так приводив душі до пі-
знання істини. Божа Сила була з ним, що проявлялася багатьма 
чудами, які він чинив між народом.

«І встали деякі з синагоги, так званої лібертинів, киренеїв, 
олександрійців, а й з Кілікії та з Азії, і сперечалися із Стефа-
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ном, але не могли встоятися супроти мудрості й Духа, що ним 
говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали: “Ми чули, як 
він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога”. І під-
бурили народ, старших та книжників і, наскочивши, схопили і 
привели його в синедріон. Там вони поставили лживих свідків, 
які говорили: “Цей чоловік не перестає говорити проти цього 
святого місця та Закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой 
Назарянин, зруйнує це місце й переінакшить звичаї, які Мойсей 
був передав нам”. І коли всі, що засідали в синедріоні, пильно 
дивилися на нього, бачили його обличчя, немов обличчя ангела. А 
первосвященик спитав: “Чи воно справді так?”» (Діян. 6, 9–7, 1).

У відповідь св. Стефан почав оповідати історію вибраного 
народу, що вони всупереч проявам Божої любові та опіки, по-
стійно відвертались серцем від Господа. А вкінці він ясно ви-
крив безбожність єврейської церковної ієрархії, кажучи: «“Ви, 
твердошиї та необрізані серцем і вухом! Ви завжди проти-
витеся Духові Святому! Які батьки ваші, такі й ви. Кого 
з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що 
наперед звіщали прихід Праведного, якого ви тепер ста-
ли зрадниками й убивцями; ви, що одержали закон через 
звістування ангелів, але не зберігали його”. Почувши це, 
члени синедріону розлютилися своїм серцем і скреготали зубами 
на нього. Стефан же, повний Духа Святого, дивлячись у небо, 
побачив славу Божу й Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив: 
“Ось бачу відкрите небо і Сина Чоловічого, який стоїть по 
правиці Бога”. Вони ж закричали голосом великим і, затуливши 
вуха свої, кинулись на нього разом та вивели за місто і почали 
каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у ногах юнака, що 
звався Савло. Коли каменували Стефана, він молився: “Господи 
Ісусе, прийми дух мій!”. А впавши на коліна, закликав сильним 
голосом: “Господи, не постав їм цього за гріх!”. І промовивши це, 
смертю заснув» (Діян. 7, 51–60).

Святий Стефан, за прикладом нашого Спасителя, молився пе-
ред своєю смертю за свої вбивць. Святий Григорій Назіанський 
каже: «Тією молитвою він приніс Богу більшу жертву, аніж са-
мою смертю». Того дня розпочалось всезагальне переслідування 
вірних. Ще навіть не встигло зайти сонце, як в’язничні камери 
вже були переповнені християнами. Останок вірних розбігся по 
світі. Однак завдяки тому християнство поширилось повсюди, 
а мученицька кров першого страждальця принесла рясні плоди. 
Стефан помер, але за кілька місяців його найбільший неприятель 
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Савло — після навернення Павло — почав проповідувати Єван-
геліє, так само як і первомученик. Як каже св. Августин: «Церква 
не мала б святого Павла, якщо б св. Стефан не виблагав в Бога 
ласки прощення для нього».

Святий  Стефан  був  першим,  який  прийняв  мученицьку 
смерть за Ісуса. Історія Церкви засвідчує, що опісля мільйони 
чоловіків, жінок та дітей наслідували його приклад. Коли люди-
на прийме Ісуса і стане Його наслідувати, то відразу приходять 
переслідування, напруження, психологічний тиск і очорнювання. 
Світ не має нічого проти обрядів чи побожного фарисейства. 
Однак живого Ісуса — завзято відкидає. Цей дух змушує тих, 
які мають Ісуса, зректися Його, а якщо ні — то убиває їх. Але 
нам немає чого втрачати, і так помремо! Якщо можемо померти 
за свідчення про Господа Ісуса, то це для нас найбільша честь і 
слава, адже Він помер за кожного з нас. Скільки терпінь і при-
нижень Він зазнав! Він нас не соромився. Ми також не повинні 
Його соромитись. Коли прийде час виступити за Ісуса, згадай, 
що ніхто на світі не любить тебе так, як Він.

ghhgfghhg

свЯті мученики теоДор і теоФан

Святі Теодор і Теофан були синами пресвітера блаженного 
Йони1 і походили з Палестини. Вже з юних літ вони багато часу 
проводили на молитвах і в церкві. Брати тікали від пустих забав, 
а  їхнім найулюбленішим заняттям було вправляння у добрих 
звичаях. Прийшовши до відповідного віку, Теодор і Теофан були 
віддані батьками на навчання одному побожному отцеві у мо-
настир св. Сави. Там вони вивчали Боже Слово й інші науки, а 
також ще вчилися добродійному життю. Теодор, будучи стар-
шим, швидко здобув належну освіту і забажав глибше пізнати 
духовне життя. Тому, вийшовши з обителі, прийшов до одного 
преподобного старця. По деякім часі він повернувся в монастир 
і прийняв монаший постриг. Співпрацюючи з Божою ласкою, 
Теодор незадовго перевершив своїх співбратів у чеснотах. За те 
його було рукоположено на священика.

1  Його пам’ять вшановуємо 22 вересня (5 жовтня).
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У той час престол Візантійського царства обіймав Лев Вірме-
нин (813–820). Він спочатку був правовірним, однак пізніше 
відновив єресь іконоборства, засуджену VII Вселенським собором 
(787 рік). Сталось це так: якось імператор пригадав собі одного 
затворника, який колись пророкував йому, що має стати царем. 
І послав до нього свого слугу, щоб передав йому різні дари. Але 
той монах вже не жив, а в його келії замість нього перебував 
його учень. Він не тільки відкинув подарунки, а ще й скартав 
царя Лева за те, що поклоняється  іконам. Посланець про все 
розказав правителю. Той закликав до себе свого найвірнішого 
радника Теодота і запитав його, що має робити. Теодот, зараже-
ний іконоборчою єрессю, тільки чекав такої нагоди. Він пора-
див цареві відвідати одного монаха, т. зв. чудотворця. А вночі 
Теодот сам пішов до того монаха, який також був єретиком, 
щоб спільно обдумати, як схилити царя до єресі. Коли другого 
дня Лев, одягнений у просту одежу, прийшов до монаха, то той, 
ніби маючи дар пророцтва, викрив, хто він такий. Лев, почув-
ши це, сповнився жаху і повірив всьому, що йому сказав той 
фальшивий пророк. Так розпочалось гоніння на правовірних. 
Никифора, тодішнього патріарха Константинополя, блаженного 
Теодора Студита й інших правитель прогнав у заслання. У від-
повідь на це Господь допустив на Візантію нашестя мусульман. 
Побачивши Божу кару, патріарх Єрусалима, відправив святих 
Теодора й Теофана до Царгорода, щоб проповідували правдиву 
віру. Святі сміливо викривали єретиків і вищезгаданого Теодота, 
слугу імператора, який тим часом вже займав уряд патріарха, 
а також самого імператора. Вони казали: «Не треба сороми-
тися і боятися царя, який розгнівав Бога». Тоді Лев, маючи 
справді звірський характер, наказав люто бити ісповідників і 
відправив їх на заслання.

Та невдовзі Божа справедливість наздогнала жорстокого ката. 
Один воєвода, Михаїл Валвос (820–829), разом з іншими змов-
никами убив кровожадного царя саме у день навечірня Різдва 
Христового. Новий правитель, хоч і був єретиком, проте не пе-
реслідував вірних. Преподобний Теодор і Теофан повернулися 
у столицю, де продовжували своє завдання, навертаючи багато 
душ до істини. Після смерті Михаїла став правити імперією його 
син Теофіл (829–842), затверділий іконоборець. Знову розпоча-
лися допити, катування, вигнання. Тоді й блаженні Теодор з 
Теофаном були вдруге взяті на муки. Їх довго били грубими ба-
тогами, а опісля відправили у вигнання в Афусію. Після довгих 
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років за наказом імператора братів знову привели в Константи-
нополь. Про свої муки, які їм тоді довелося витерпіти, вони самі 
написали єпископу Кузицькому Івану. Братів майже до смерті 
побили, навіть лукавий цар у тому допомагав. А потім мучени-
кам на їхніх лицях витаврували такі слова: «Ці люди з’явилися в 
Єрусалимі — в місті, у якому стояли пречисті ноги Бога Слова, 
що дали світові утіху — як погані посудини єресі. Зробивши там 
багато ганебного, за невіру та злочестя вони були прогнали 
звідти як єретики; але прийшовши в царське місто, і тут не 
залишили свого шаленства. Тому були затавровані на обличчях 
як злочинці, засуджені і знову вигнані».

Таке варварство вчинив імператор, який називав себе хри-
стиянином. Святого Теодора замкнули у в’язниці в Апамеї Ви-
тинській, де він помер внаслідок тяжких мук на празник святого 
мученика Стефана у 833 році.

Коли ж скіпетр царства отримав Мисаїл ІІІ (842–867), то св. Те-
офана відпустили на волю. Пізніше царгородський патріарх, 
св. Методій, висвятив його на митрополита міста Нікеї. Преподо-
бний Теофан уклав багато канонів, серед яких є і один на честь 
святих ікон. Так після 120 років Христова Церква, благодаттю 
Божою, остаточно перемогла єресь іконоборства. Мощі священ-
номученика Теодора по довгому часі було перенесено в монастир 
до Халкедону, який був побудований на його честь.



490

20 000 мучеників у нікомиДії

У другий рік царювання імператора Максиміана (286–305) 
християнська віра розповсюджувалася і вчителі та пастирі Цер-
кви відкрито говорили про Ісуса Христа. Серед них тоді був 
св. Кирило, єпископ Церкви в Нікомидії. Завдяки його пропо-
відям віра в Ісуса Христа швидко поширювалась і вже почала 
досягати імператорських палат. Багато з найближчих імпера-
торських слуг відверталися від ідолів і наверталися до Христа. 
Дізнавшись про це, Максиміан задумав негайно розпочати го-
ніння на Христову церкву. Однак він був змушений піти на 
війну з варварами.

У той час в Нікомидії жила одна діва на ім’я Домна, що вихо-
вувалась в імператорських палатах. Максиміан віддав її на збе-
реження дівства, щоб вона служила ідолам, і зробив її головною 
ідольською жрицею при своєму палаці. За Божим провидінням 
до її рук потрапила книга Діянь апостолів і послання ап. Павла. 
Коли вона їх читала, то Господь торкався її серця. Домна зраділа, 
що знайшла такий духовний скарб і сумувала, що досі перебува-
ла у темряві обману. Вона, бажаючи докладніше ознайомитись 
з християнською вірою, покликала до себе одну християнську 
діву, дочку знатного вельможі. Від неї отримала деякі настанови. 
Вночі, коли ніхто не знав, пішла до святого єпископа Кирила. 
Він її багато навчив, приєднав до оглашенних1 і доручив одному 
дияконові, щоб під його керівництвом вона приготувала себе 
молитвою та постом до Святого Хрещення. Домна робила все, 
що їй повеліли, але таємно, так що ніхто про це не знав, окрім 
її одного євнуха на ім’я Індис, який разом з нею навернувся і 
також готувався до Хрещення. Коли вийшов термін, визначений 
єпископом, Домна й Індис були охрещені. Тоді Домні було 14 ро-

1  Оглашенні — це ті, які готувалися до прийняття Тайни Святого 
Хрещення.
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ків. Повернувшись до палацу, вона більше нічим не займалася, 
лише молилася, постила і читала Боже Слово. Також все своє 
майно: золото, срібло, перли, коштовне каміння, дорогий одяг і 
всі прикраси вона таємно віднесла до св. Кирила. Поклавши все 
до його ніг, просила все те роздати вбогим. Та незабаром після 
цього св. Кирило помер. Домна всі його настанови глибоко збе-
рігала у своєму серці, бо мала до святого велику пошану і довіру, 
та у всьому його слухала. Домна та Індис часто постили, а їжу, 
яку їм приносили, таємно роздавали вбогим. Про це стало відомо 
начальнику євнухів, який управляв палацом і імператорським 
харчуванням. Також один із євнухів розказав йому, що Домна 
всі свої прикраси роздала вбогим. Тоді начальник, взявши ключі, 
пішов оглядати кімнату Домни й Індиса. Коли він відкрив скарб-
ниці, то нічого в них не знайшов, окрім хреста, книги Нового 
Завіту, глиняної кадильниці, свічки і невеликої дерев’яної посу-
дини зі Святими Тайнами. Він запитав їх: «А де золото, дорого-
цінний одяг й інші коштовні речі та прикраси?». Не одержавши 
відповіді, він почав мучити Домну й Індиса, але вони нічого йому 
не сказали. Тоді начальник наказав відвести їх в інше місце і 
тримати в ув’язненні, поки він не скаже про них імператору. 
Їх обох замкнули і довгий час морили голодом, через що Домна 
захворіла. Вони вже готувалися до смерті, але Бог, піклуючись 
про своїх рабів, однієї ночі послав їм небесну їжу. Підкріпившись 
нею, вони зраділи і співали Псалми. Незабаром після цього при-
йшов начальник євнухів, щоб подивитися, чи вони переможені 
голодом, бо хотів їх таким способом скорити своїй волі. Але по-
бачивши Домну та Індиса радісними і веселими, перемінив свій 
гнів на фальшиву лагідність і наказав їм знову поселитися в своїй 
попередній кімнаті. Він їм дав багато їжі, одягу, золота, срібла 
і різних прикрас. Але св. Домна знову таємно роздала все убо-
гим. Потім, роздумуючи, як би уникнути перебування в палаці, 
вона згадала про царя Давида, який утік від Саула і прикинувся 
божевільним перед Ахішом (див. 1 Сам. 21, 13–16). Вона, також 
прикинувшись божевільною, впала, почала труситись, пускати 
слину і кричати. Коли про це почув начальник євнухів, то він 
засмутився, бо не знав, що робити. Почувши, що християни 
зціляють такі хвороби, він покликав християнського єпископа 
св. Антима, наступника св. Кирила, і доручив йому діву, щоб той 
її зцілив. Також він приставив до неї євнуха Індиса, щоб той їй 
прислуговував. Єпископ, духом збагнувши намір святої, охоче 
прийняв її і відіслав в жіночий монастир.
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Через деякий час Максиміан переможно повернувся з війни. 
Приписуючи свою перемогу ідолам, він захотів віддячитися їм 
жертвами, а разом з тим розпочати гоніння на християн. Тоді 
він наказав скликати весь народ і приготувати посеред міста на 
площі місце, для приношення жертв ідолам. Коли він приносив 
жертви, то наказав окроплювати жертовною кров’ю людей, які 
стояли довкола. Та християни, які були серед глядачів, одразу ж 
почали виходити з натовпу, щоб не осквернитися ідоложертов-
ною кров’ю. Побачивши це, імператор почав голосно говорити і 
зневажати істинного Бога Ісуса Христа. Але Господь не допустив, 
щоб зневажалося Його ім’я — раптом, посеред ясного дня про-
гуркотів страшний грім, небо спохмурніло і затягнулося хмарами 
та пішов сильний дощ з блискавками, градом і рвучким вітром. 
Всі люди перелякались, деякі падали,  інші кинулись втікати, 
топтали один одного і багато людей загинуло в натовпі. Так га-
небно припинилось і закінчилось це видовище. Незабаром після 
цього, коли Максиміан не знайшов Домни й Індиса, то запитав, 
де вони. Дізнавшись, що Домна збожеволіла і знаходиться у тих, 
що таке лікують, а Індис приставлений до неї, Максиміан сильно 
розгнівався та наказав його повернути в палац. Індис був при-
мушений повернутись назад, але не переставав служити тільки 
Єдиному Істинному Богу. Тим часом імператор почав відкрито 
переслідувати Христову Церкву, руйнувати святі храми і жор-
стоко мучити християн.

Максиміан, розшукуючи єпископа Антима та не знаходячи 
його, одного разу разом з воїнами увійшов до християнської 
церкви і намагався то ласкавими словами, то погрозами схилити 
людей до ідолопоклонства. Тоді пресвітер, св. Гликерій, мужньо 
протиставився і докорив імператорові: «Твоїх обіцяних дарів 
не хочемо і погроз твоїх не боїмося. Все, що є у світі, вва-
жаємо за скороминучий сон. Ти хвалишся перемогою над 
варварами, але є переможений християнськими жінками 
і дітьми. Ми незламною надією ми тобі протиставляє-
мось, сподіваючись одержати чудесну перемогу. Бо коли 
нас б’ють, ми поборюємо, а коли падаємо — перемагаємо!». 
Максиміан хоч сильно гнівався, проте покинув церкву і не чи-
нив нікому ніякого зла. Та згодом наказав схопити св. Гликерія 
і привести до нього. Коли пресвітера привели, то імператор без 
суду зразу наказав його жорстоко бити. Під час терпінь муче-
ник промовив: «Я — християнин, раб Ісуса Христа, Єдиного 
істинного Бога. Тільки Він є моїм Господом, тільки Він 
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є моїм Царем!». Чуючи це,  імператор зразу наказав спалити 
Гликерія за містом.

Через деякий час був ідольський празник і Максиміан знову 
згадав про Домну та Індиса, бо не побачив їх серед ідольських 
жерців, та спитав, де вони. Індис же загорнувся у веретище і 
закрився у своїй кімнаті, сумуючи та плачучи над вічною поги-
беллю поган. Коли про це було сповіщено імператора, то він зразу 
зрозумів, що той став християнином і тому наказав закувати 
євнуха в кайдани та вкинути до в’язниці. Потім видав наказ — 
розшукати Домну. Коли цей наказ дійшов до монастиря, де жила 
свята, то ігуменя Агафія постригла Домну, одягнула її в чоловічий 
одяг і відпустила з монастиря, щоб вона переховувалась серед 
чоловіків. Ті, що шукали Домну, ніде не могли її знайти, і через 
те імператор наказав зруйнувати всі монастирі та збезчестити 
всіх дів. Зразу по цілому місті поширилися біди і спустошення. 
Деякі з дів втекли в гори, а ті, які не змогли втекти, були схоплені, 
і одних віддали на суд та муки, а інших тягнули в нечисті доми. 
Але Ісус Христос охороняв своїх рабинь і всіх їх зберіг чистими.

Коли 303 року настало свято Різдва Христового, то всі христи-
яни зібралися в церкві. Тоді до Максиміана приступили деякі з 
його слуг і сказали: «Сьогодні велике свято в християн і всі вони 
зібралися в своєму храмі. Тому накажи воїнам, щоб вони стали 
перед входом в храм. Нехай там буде збудований жертовник 
нашим богам. Тоді накажи християнам, щоб вони покинули 
храм та принесли жертви богам. А якщо вони не схочуть цього 
зробити, то накажи, щоб воїни обступили їхній храм і підпали 
його, щоб усі християни загинули». Імператор погодився з їхніми 
словами й негайно наказав своїм головним охоронцям виру-
шити з великим військом до християнського храму, обкласти 
його деревом і пильно охороняти усі його виходи. Коли все було 
виконано, до церкви увійшов вісник, який голосно виголосив: 
«Імператор Максиміан послав мене до вас, він пропонує вам 
вибрати одне з двох: або вийшовши з храму, негайно принесете 
жертву богам і залишитеся живими, або, якщо не послухаєтесь, 
помрете тут усі разом. Вогонь вже готовий і церква довкола 
обкладена дровами. Тому швидко вибирайте, що бажаєте». Коли 
він це сказав, то архидиякон, який стояв біля престолу і серце 
якого палало ревністю за Ісуса Христа, звернувся до людей: «Мої 
брати і сестри! Не втратьте нинішній час, що кличе нас 
до подвигу, бо він для нас є великим здобутком. Заради 
Бога погордуйте тимчасовим життям, бо Господь створив 
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нас і заради нас віддав свого Сина на смерть. Якщо ми не 
засвідчимо нашу віру своєю смертю, то це буде для нас 
ганьба. Ми би мали померти за Ісуса, навіть якби Він нам 
не обіцяв ніякої нагороди. Але нікчемні страждання цього 
віку, у порівнянні із приготованою для нас нагородою, є ні-
чим. Невже ми хочемо тут жити? Чи не спробуємо краще 
скористатися доброю нагодою і так швидше досягнути 
вічного життя, померши за Христа? Погляньте на пре-
стол і зрозумійте, що сьогодні наш істинний Господь був 
принесений на ньому у жертву за нас. Чи не покладемо і 
ми за Нього наші душі на цьому святому місці? І чи свої 
душі ми не принесемо Йому у всепалення?». Коли він так го-
ворив, всі люди загорілися бажання померти за Христа і в один 
голос вигукнули: «Ми — християни, ми — християни! Твоїм 
фальшивим богам, імператоре, не поклонимось!». Про це 
сповістили Максиміана і він наказав спалити церкву зі всіма 
християнами. Тим часом вірні зібрали у церкві всіх оглашенних 
та поділили їх на чотири частини, щоб швидше їх охрестити. 
Та після Хрещення і миропомазання, всі причастилися Святих 
Тайн. Коли це відбувалося, воїни запалили хмиз довкола церкви. 
Вогонь швидко проникав всередину та все пожирав. У полум’ї 
християни голосно молилися до Бога і віддали свої душі в Його 
руки. Від спалених тіл не було смороду, але дим, який виходив 
і наповнював повітря, мав незвичайний і приємний аромат.

Тим часом у в’язниці сидів євнух Індис разом з Доротеєм, 
Мардонієм, Мигдонієм, Горгонієм і Петром, які також були хри-
стиянами. Блаженний єпископ Антим часто їх підбадьорював 
своїми листами, які передавав через диякона Теофіла. Одного 
разу погани схопили цього диякона, забрали в нього послання 
й привели його до імператора. Тоді імператор звелів привести 
до себе всіх ув’язнених. Він прочитав перед всіма послання єпи-
скопа  і змушував диякона, щоб він розповів, де знаходиться 
єпископ. Тоді диякон в серці помолившись до Бога, докорив 
імператорові. Максиміан не міг слухати його слів й наказав від-
різати йому язик, а потім звелів за містом вбити Теофіла камін-
ням і стрілами. Після того він через різні муки стратив й інших 
мучеників: Доротею відсікли голову, Мардонія спалили у вогні, 
Мигдонія живцем засипали у рові, Горгонія, Індиса і Петра ки-
нули в море.

Тим часом св. Домна переховувалась у печері на одній горі. 
Почувши про смерть святих мучеників, вона зраділа і в молитві 
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готувала себе до мученицького подвигу. Зійшла з гори й увійшла 
до міста у чоловічій одежі. Не знайшовши ігумені Агафії, Домна 
зрозуміла, що вона згоріла у церкві разом з іншими, і заплакала, 
через те, що вона не була достойна померти разом із нею. Тоді 
свята дівчина знайшла тіла трьох мучеників: Горгонія, Індиса 
і Петра, та поховала їх. Домна в день і в ночі перебувала біля 
гробниць мучеників, молилась зі сльозами, запалюючи кадило. 
Коли це побачили погани, то сповістили про це імператорові і 
він негайно наказав відсікти цьому юнакові голову. Тоді, біля 
гробниць Христових мучеників, стяли мечем св. Домну. Її святе 
тіло погани спалили вогнем. Так, за цей короткий час переслі-
дувань, у Нікомидії загинуло 20 000 мучеників.

pqpqpqpqpqpqpqpq

Святий Амвросій, єпископ
(див. ст. 373)
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свЯті немовлЯта, 
Яких іроД уБив у виФлеЄмі

«Коли Ірод побачив, що 
мудреці з нього насміялись, 
розлютився вельми й по-
слав повбивати у Вифлеє-
мі й по всій його окрузі всіх 
дітей, що мали менше ніж 
два роки, згідно з часом, що 
пильно вивідав був від му-
дреців» (Мт. 2, 16). Безбож-
ний цар вчинив це страш-
не діло, бо надіявся, що так 

погубить Месію, якого вважав своїм конкурентом на царськім 
престолі. Святі Іван Золотоустий та Євтимій стверджують, що 
він наказав повбивати малят від двох років та нижче, щоб мати 
певність, що серед них точно буде і Господь Ісус.

Свята Церква почитає пам’ять цих неповинних дітей вже 
здавна (принаймні від V століття), адже вони тішаться у небі 
тією ж радістю, як інші мученики за Христа. Першим, хто склав 
похвальне слово на їхню честь, був св. Іриней, потім святі Іван 
Золотоустий, Кипріян Картагенський та інші. Великий Августин 
називає  їх щасливими, бо вони є  «першим цвітом мучеників. 
Вони дістали нагороду життя вічного скоріше, аніж збагнули 
життя дочасне». А св. Петро Хризолог каже: «Матері хрестилися 
сльозами, а діти кров’ю». Пророк Єремія провістив цю подію, 
кажучи: «У Рамі чути голосіння, плач та гірке ридання: Рахиль 
плаче за дітьми своїми, і розважатись не хоче, бо їх вже нема» 
(Єр. 31, 15). У містечку Вифлеємі спочивало тіло жінки патріарха 
Якова — Рахилі, тому воно в народі іменувалось її ім’ям. Рама — 
це місто розташоване неподалік Вифлеєму. Аж туди неслись сто-
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гони бідних матерів. Діточок вбивали по різному: деяких мечем 
потяли, інших вдаряли об землю або душили.

Звірський кат, який пролив навіть кров власної дружини 
і трьох синів, за рік після цього злочину сам помер, мучений 
докорами сумління і у невимовних тілесних болях. Ніхто з його 
підданих не оплакував його. Ще перед своєю смертю він убив 
первосвященика Іркана та всіх книжників, що також бажали 
смерті новонародженого Месії. Адже ангел казав Йосифу уві сні: 
«Встань, візьми Дитятко та його Матір і повернись в Ізраїльську 
землю, бо вмерли ті, що чигали на життя Дитятка» (Мт. 2, 20).

ghhgfghhg

свЯтий маркел, ігумен

Святий  Маркел,  вельми 
шанований серед східних мо-
нахів, народився у V столітті, 
в 486 році, в Апамеї Сирійській. 
У молодості він став сиротою 
і тоді подався в Антіохію, щоб 
отримати освіту. Добрий учень 
скоро  оволодів  потрібними 
знаннями та це не заспокоїло 
його. Серце юнака прагнуло ви-
щої, духовної мудрості. Тому він 
роздав свою спадщину бідним 
і прибув в Ефес, де під прово-
дом Божого  слуги Промота й 
інших вправлявся у богоугод-
ному житті, поволі зростаючи 
у чеснотах. Ночі Маркел прово-
див на молитві, а днями пере-
писував книжки, за що утримував себе, та ще й потребуючих.

Тим часом інший сирієць — авва Олександр заснував побли-
зу Царгорода монастир «невсипущих» (див. молитовні сторожі). 
Отримав він таку назву тому, що тамтешні монахи постійно пе-
ребували на молитвах. Вони були поділені на групи, щоб зайняти 
24 години дня і ночі. Таким чином вони безперервно молилися, 
виконуючи слова апостола: «Моліться без перерви» (1 Сол. 5, 17) 
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і заклик самого Спасителя, Який «розповів своїм учням притчу 
про те, що їм треба завжди молитися і не падати духом… Хіба 
Бог не оборонить своїх вибраних, які до Нього день і ніч голосять, 
та чи баритиметься до них? Кажу вам: Оборонить їх негайно. 
Тільки ж Син Чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру?» 
(Лк. 18, 1.7–8).

Маркел, дізнавшись про цей монастир, відразу зрозумів, що 
Господь кличе його туди. Ігумен без перешкод прийняв його до 
числа монахів. По довшім часі блаженний Олександр відійшов 
у вічність, а на його місце братія хотіла поставити Маркела. Од-
нак він, будучи молодим, не бажав володарювати над старшими 
і тому втік. В обитель повернувся аж тоді, коли дізнався, що 
новим настоятелем став поважний старець Іван. Той вирішив 
переселити монастир до Витинії над Босфором.

Святий Маркел був для ігумена наче права рука. Йому було 
доручено, як вірному, піклування про всі потреби братів. А після 
смерті Івана, св. Маркел прийняв його служіння — наставника 
доручених йому душ. Кількість бажаючих вести богопосвячене 
життя щодня примножувалась і незабаром виявилась необхід-
ність у просторішій обителі та більшій кількості їжі. Та милости-
вий Господь, на якого преподобний поклав свою надію, ніколи 
не залишає тих, які для Нього працюють, і подбав про все. Один 
чоловік на ім’я Фаретій, що мав великі заощадження, вирішив 
стати ченцем. Прийшовши разом з двома своїми синами, малими 
хлопцями, до блаженного отця, він просив прийняти їх. Так і ста-
лось. А свої багатства Фаретій віддав для користі монастиря. Тоді 
було побудовано кам’яний просторий храм, нові келії, лікарню 
та притулок для подорожніх. Слава про преподобного Маркела і 
його устав невпинної прослави Бога Вседержителя, розійшлась 
широко-далеко. Багато монастирів також запроваджували цю 
практику безперервної молитви. Ігумен Маркел часто відвідував 
майже кожен чернечий дім. Ними він сам управляв, як архи-
мандрит і законодавець. Небо, чуючи постійні благання стількох 
подвижників, не могло залишити їх безплідними. Настало духов-
не воскресіння цілих областей. Численні язичники та єретики 
навертались та приставали до Христової віри.

Господь наділив преподобного Маркела дарами чудотворен-
ня, пророцтва і прозорливості. Його короткою молитвою люди 
зцілювались з хворіб. Брат Єлпідій був ним оздоровлений від 
болючої рани, що мав на устах, а інший монах Степан чудесно 
позбувся недуги шлунку. Відбулась і така подія. Якийсь єврей, 
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вражений грізними ранами по всьому тілі, не знайшовши допо-
моги в лікарів, вкінці прибув до цього Божого угодника. Маркел, 
довідавшись про його віру, наполегливо вимагав від нього на-
вернутись до християнства. Той обіцяв виконати це й негайно 
молитвою старця отримав зцілення. Та за пару днів повернувся 
до попереднього нечестя і знову захворів. Тоді вдруге прийшов 
до преподобного і все повторилось. Так відбулось ще кілька разів. 
Аж от святий сказав до нечестивця: «Знай, що не мене, але 
Христа обманюєш! То Він оздоровляє тебе, не я. Перед 
Його всевидячим Оком не можеш утаїти свого лукавства. 
Навернись всім серцем до свого Спасителя і одразу станеш 
здоровий не лише тілом, але й душею». Жид відповів на те: 
«Буду терпіти все, що зі мною станеться, батьківської віри не 
зречусь». Святий, почувши це, мовчки відійшов. А той окаянний 
недалеко від монастиря зненацька впав на землю мертвий.

Один брат, що звався Павло, захворівши, помер. Все вже 
приготовили до похорону, а тут появився блаженний Маркел, 
поклав руку на спочилого, підняв очі до неба і молився. Деякі 
осуджували його: «Хіба він не вірить, що мертвець справді ско-
нав?». Раптом Павло піднявся й почав говорити. Коли це поба-
чили присутні, то зжахнулися і прославили Триєдиного Бога.

Блаженний отець старанно дбав про вбогих і завжди їм до-
помагав. Одного разу настав у тих краях лютий голод. Нагля-
дач житниці, брат Малх, прийшов до святого, щоб сповістити 
йому, що вже закінчується зерно. Але Маркел відправив його 
назад до праці, наказуючи виконувати звичайні обов’язки. Брат 
заспокоївся, адже думав, що хтось подарує потрібні запаси та 
продовжував роздавати хліб голодуючим. Пройшло кілька днів 
і зерна не стало навіть для братів. Збентежений Малх знову роз-
казав про це ігумену. Той, вставши, подався разом з монахом 
до комори і наказав відчинити її. Зневірений чернець казав, 
що нема чого відкривати, однак послухався. Тут побачив, що 
всередині повно збіжжя. Від того часу житниця не порожніла, 
поки не минула нестача, а те, що використали одного дня, на-
ступного — поновлялось.

Якось до преподобного старця привели чотирьох біснуватих. 
Демони закричали до святого: «Звели нам вийти, бо маєш над 
нами владу». Маркел лише мовчки молився: «Помилуй, Господи, 
своє створіння. Ти ж бачиш цей ворожий підступ, що лука-
вими словами хоче мене вкинути у зарозумілість». Злі духи, 
переможені такою його смиренністю, зразу вийшли. У 465 році 
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Константинополь зайнявся великим вогнем. Місто знаходилось 
у небезпеці цілковитого знищення. Довідавшись про це, угодник 
Божий підвів руки до неба і зі слізьми молився. Не впала ні одна 
крапля дощу, проте полум’я враз зупинилося, немов погашене 
силою води. Маркел говорив, що найліпша й найплодоносніша 
рілля — це Боже Провидіння. Трапилось, що троє єпископів, вер-
таючись з варварського полону, відвідали обитель святого. Коли 
вони відходили, слуга Божий наказав економові Юліану віддати 
їм останніх десять срібняків, що лишилися у скарбоні. Але той 
затримав один, з доброго наміру, задля бідняків. Опісля якийсь 
боголюбивий чоловік пожертвував монастирю дев’яносто талан-
тів золота. Блаженний ігумен закликав Юліана та докорив йому, 
кажучи: «Христос хотів послати нам рукою цього благодійника 
сто талантів, але тому що ти не послухав мого наказу, Він 
позбавив нас десятьох». Економ засоромився і просив прощення.

Цей богоносний отець був теж ревним оборонцем правдивої 
віри від єресей аріанства та монофізитства. Коли імператор Лев І 
заручив свою доньку Аріядну відступнику Патрикію і хотів, щоб 
після нього той зайняв престол, то св. Маркел сміливо виступив 
проти цього. Врешті обставини склались на користь правовір-
ним. Патрикія було відправлено на заслання, а Аріядна вийшла 
заміж за правовірного сановника Зенона, який став царювати 
після Лева.

Проживши 60 років у чернецтві, з них же 45 як настоятель 
обителі невсипущих. Спочив преподобний Маркел у Бозі 29 груд-
ня 485 року.
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свЯта мученицЯ анисіЯ

За часів мучителя Максиміана в слав-
ному місті Солунь у багатих християн-
ських батьків народилася донька Анисія. 
Батьки її з дитинства навчали остраху 
Господнього так, що більше росла чес-
нотами, ніж роками. Минули  її дитячі 
роки і видно було ту красу чеснот понад 
сподівання. Багато її повчали зі святих 
книг, вона все у простоті приймала, і ді-
лом приносила достойні плоди, приємні 
Богові. Коли стала юною дівчиною, то 
мало виходила із дому і часто замислено 
до себе говорила: «О, оманливе юне жит-
тя: або шкодиш іншим, або сама пошко-
джена від них! Добра є старість, але горе 
мені: сумує моє серце, бо ще довго мені 
чекати на неї». Так дівчина часто зітхала, 
щиро дбаючи, щоб омана світських при-
над не забруднила джерело живої води, 
що струмувало в її нутрі. Коли цікавість 
тягла її до світу, Анисія не переставала 
прикликати на допомогу Господа Ісуса і 
ще більше молилася. Незабаром її батьки відійшли до Господа. 
Вона стала спадкоємницею батьківських маєтків і думала, що 
з ними робити. У батьків були великі багатства: золоті і срібні 
скарби, просторі оселі, багато стад худоби, незчисленна кількість 
рабів і рабинь, дорогоцінне вбрання, золоті прикраси, оздоблені 
всілякими різновидами коштовного каміння. Дивлячись на це 
все, св. Анисія говорила:  «Як врятуємося в таких земних 
багатствах? Як потопчемо голову змієві і скинемо його 



502

спокуси, як одежу? Знаю, що зроблю: проти змія викори-
стаю його ж хитрощі. Він щороку скидає стару шкіру. 
Скину й я всі ці багатства, бо вони шкодять тим, хто їх 
погано використовує, а тих, хто їх накопичує — убивають 
отрутою. Багатства своїми путами і сітями затягують 
скупих. Одежі дорогоцінні провадять до марнославного 
життя і спокушають до гріха. Ті, що прикрашаються 
золотими намистами, гордовито підносять свою шию 
та хочуть бути бачені і славлені. Ось що я із цим всім 
зроблю. Буду панувати над марнотою, перш ніж вона за-
панує наді мною. І справно ними буду володіти, коли їх 
добре витрачу. Винайду багатству надійне сховище. Роз-
дам його вдовицям, сиротам і жебракам. А вірний Господь 
не лише подвійно, але стократно воздасть і в нагороду 
додасть мені вічне життя. Коли роздам усе, тоді легко 
за Христом піду».

Це собі кажучи, сповнилась радістю і молилася зі словами: 
«Господи Ісусе Христе, Світло моє, Джерело безсмертя, не доз-
воль, щоб я позбулася дівичого лику, і щоб не була відлучена 
від Твоєї Оселі. Введи мене в число мудрих дів та сподоби мене 
зустріти Тебе з незгасимою свічею, щоб непорочно здійснивши 
подвиг, була причасницею Твоєї Слави». Після молитви швидко 
пішла і все продала. Отримані гроші Анисія роздавала жебракам 
і вбогим. Входила у темниці і піклувалася ув’язненими христи-
янами. Служила найбільше тим, котрі після завданих мук і ран 
не могли собі послужити. Лікувала їх, обмивала рани й утішала 
засмучених. Відвідувала всіх хворих, які лежали, і з маєтків сво-
їх їм допомагала. Обходила дороги за містом, і якщо знаходила 
якихось хворих жебраків на гноїщах, то щедро їм помагала й 
утішала. Говорила сама до себе:  «Не шукай, Анисіє, насолод і 
утіх в багатстві, які нічим не допоможуть в день суду». Роздала 
всі гроші, аж до останньої монети і, нічого собі не залишивши, 
замкнулася в одній хатині, а потрібну собі їжу здобувала в поті 
лиця, працюючи власними руками так, як говорить апостол: 
«Хто не працює, хай не їсть» (2 Сол. 3, 10).

Вправляючись у молитвах і у пості, Анисія навчилася впоряд-
кованості та стриманості. Вдень читала Святе Письмо і працюва-
ла, а в ночі молилася і співала Богові. Замість м’якої постелі мала 
грубу полотняну тканину, замість теплого накриття — подерті 
рубища. Коли схиляла коліна на молитву, проливала багато сліз 
і настільки була охоплена любов’ю до Ісуса, що здавалося ніби 
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припадає до ніг Спасителя і цілує їх, обтираючи своїм волоссям. 
Її єдиним бажання було покинути земне життя і жити з Христом. 
Каючись, вона била себе у груди і молилася: «Взиває до Тебе гріш-
на раба Твоя, Господи, всім серцем своїм. Ти, що знаєш думки усіх 
сердець, запали у моєму серці той вогонь, який Єдинородний Твій 
Син приніс на землю, і переміни в мені іскру віри в яскраву лам-
паду любові. Прийди, щоб спасти мене, недостойну рабу Твою, 
бо Тебе бажаю, Тебе шукаю і Тебе тримаюся всією своєю силою.

Господи, прийми молитву мою, що приношу Тобі сокрушеним 
серцем і смиренним духом. Не зневаж мене, заради якої Ти був 
на хресті прибитий, по лиці ударений, заради якої пив оцет із 
жовчю, смерть гірку скуштував і на третій день воскрес із мер-
твих, та на небеса вознісся, і сидиш праворуч Отця. Не осором 
мене, ані не відкинь мене із числа рабинь Твоїх, але зроби мене 
учасницею страждань Твоїх, щоб була достойна явитися перед 
Твоїм Лицем. Ти мене Своєю збережи. Відверни очі мої, щоб не 
бачили марноти, але більше відкрий їх, щоб розуміла слова за-
повідей Твоїх. До Тебе є прихилена з лона матері моєї, Ти — мій 
Господь. Батько мій і мати моя залишили мене, Ти ж, Господи, 
прийми мене і виконай прохання моє, бо перед Тобою все моє 
бажання і зітхання моє від Тебе не утаїться.

Знову до Тебе молюся, Боже Отче. Поможи мені, рабі Твоїй, 
правдиво каятися, хай жоден з моїх гріхів не залишиться на мені, 
бо за них проливалась Кров Твого улюбленого Сина. Тобі-бо прино-
шу себе, поклавшись на вівтар Твій. Як всепальна овечка — так 
хай буде моя жертва перед Тобою. І сподоби мене іти за Агнцем 
Твоїм, Непорочним Ісусом Христом, бо Тобі із Ним і зі Святим 
Духом належить Слава, і Честь, і Сила навіки віків. Амінь».

Диявол, бачачи таке святе життя молодої дівчини, скреготав 
на неї зубами і намагався звести її з вибраної дороги, але нічого 
йому не вдавалося зробити з тою, для якої страждання заради 
Ісуса Христа були ціннішими, ніж усі радості цього світу. Проте 
часом спонукав святу до лінивства і смутку, але вона руйнувала 
його підступи, загороджуючись від них постійною молитвою. І 
кричав диявол: «Горе мені, проклятому! Я ангелів з небес із собою 
повів, нині ж юнаками і дівчатами осміяний: смерть вони лю-
блять, як життя, і нею увінчані, на небеса поспішають. Утішає 
мене кров мучеників, яких мої слуги убивають, але їхня віра і 
боротьба, і те, що проповідують, змінює цілі міста і народи. 
Храми мої розоряються, відкидаються жертви, жерці мої засу-
мували — ті, що спершу веселилися. І на мою погибель всюди 
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встановлюється Хрест, і вже падає моє царство, бо ті, що в 
муках радісні, печуть мене, б’ють і звідусіль проганяють. Те, 
що я на них вигадав — обернулося на гіршу біду для мене. Проте 
знаю, що зроблю: я винайшов на них одну зброю».

Хотів заздрісник і вбивця душ, славу святих мучеників вки-
нути в забуття, щоб ніхто не пам’ятав про них аж до останнього 
покоління, і лишити їх без письмового спогаду. Зробив так, щоб 
християн убивали без суду і допиту, та нищили їх прості люди, 
а не царі та ігемони, і це могли робити — будь-коли і повсюди. 
І диявол виконав свій злобний намір через імператора Макси-
міана, який вже був пересичений вбивствами і звірствами над 
християнами. Йому було вже нецікаво їх судити та допитувати, 
тому він видав таке царське розпорядження: «Не є достойними 
християни, щоб бути убитими перед очима царськими, яка-бо 
є потреба їх допитувати і записувати їхні слова та вчинки в 
судових документах? Бо через те їх шануватимуть з роду в 
рід й будуть про них оповідати серед тих, хто заражений тою 
ж християнською вірою, і згадуватимуть про їхню відважність 
повіки. Тому наказую, щоб їх заколювали, як худобу, без суду і 
запису, щоб смерть їхня була незнаною і пам’ять про них пішла в 
небуття». Цей наказ зразу розійшовся по всіх краях і хто тільки 
хотів міг безкарно і без всякої відповідальності убивати кожного 
християнина. Убитих тоді християн було без числа. Убивали що-
дня і щогодини, на всілякому місці, у всіх краях, містах і селах, 
на площах, на дорогах, в домах і на торжищах. Кожний злобний 
поганин, зустрівши християнина і пізнавши, що той ним є, ні-
чого не кажучи, бив чим-небудь, або різав ножем, або сік мечем, 
чи якоюсь зброєю, чи камінням, будь-чим, що йому потрапило 
під руку, наче тварину або худобу. Тоді насправді здійснились 
слова Псалма: «Через Тебе нас убивають повсякчасно, і як овець, 
що на заріз, нас уважають» (Пс. 44, 23).

У той лютий час свята діва Анисія в серці горіла тугою бажаю-
чи умерти за Христа. Ведена Духом Божим, вийшла вона із хати-
ни своєї і хотіла іти до храму Господнього. Коли входила у ворота, 
названі Касандріотійськими, чувся гамір серед людей: погани 
святкували у той день свято сонця і приносили нечисті жертви. 
І ось один із царських воїнів ішов супроти неї. Він, побачивши 
молоду діву, підбурений дияволом, зупинив її, кажучи святій: 
«Дівчино, скажи мені, куди йдеш?». Вона ж, бачивши його без-
стидність, нічого не відповіла, а лиш перехрестилася перед його 
очима. Воїн, не соромлячись її цнотливого мовчання, як дикий 
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звір схопив її і грізно допитував, хто є і куди йде. Христова раба 
хотіла визволитись від його рук і злобного погляду. Короткою 
відповіддю намагалася його позбутися: «Я — раба Христова 
і йду до церкви». А він заричав на неї і сказав: «Не пущу тебе 
туди, але поведу тебе до богів наших, бо сьогодні вшановуємо 
свято сонця». Після цього безстидник намагався насильно зір-
вати з її голови покриття, щоб відкрити її лице. Вона ж мужньо 
пручалася і лиця свого відкрити не давала, плюнула йому в лице, 
кажучи: «Хай зупинить тебе мій Ісус Христос, дияволе!». 
Тоді він сповнився ненависті, оголив меч, який носив, і проколов 
її наскрізь. Свята дівиця зразу впала на землю і проливши свою 
кров віддала душу в руки Господа, якого любила й за якого ревно 
бажала умерти. Люди ж, які ходили поблизу побачили, що вона 
лежить в крові. Обступили молоду дівчину і плакали над нею та 
нарікали на безбожне імператорське веління, яке несправед-
ливо губить людей. Мощі св. Анисії віруючі взяли і з пошаною 
поховали, а за якийсь час над її могилою збудували капличку.

ghhgfghhg

свЯта аДела1

У  дім  рибалки  поблизу 
Гардського  озера  (Італія) 
увійшов  жебрак,  прося-
чи  хліба  та  ночівлі.  Коли 
рибалка  прийняв  його, 
жебрак сказав:  «Я — Мар-
тін, придворний капелан 
нещасної королеви Адели. 
Ви знаєте, що Беренгар 
Іврейський убив її чоловіка 
Лотара. Але ви, напевно, не 
знаєте, що він ув’язнив ко-
ролеву в замку Гарда і хоче 
змусити її стати дружиною свого сина Адальберта. Побожна 
королева рішуче відмовилася вийти заміж за сина вбивці свого 
чоловіка, тому її у замку жорстоко мучать. З твоєю допомогою 

1  Її пам’ять вшановуємо 16 (29) грудня
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я хочу звільнити королеву. Темної ночі ми перепливемо озеро, 
викопаємо під муром тунель аж до її в’язниці і заберемо її».

Ще тієї ж ночі вони обоє почали роботу. Цілий тиждень щоночі 
працювали, поки їм це не вдалося. Однак, незадовго про цей 
вчинок дізналися і відразу ж почалося жорстоке переслідування. 
Адела ховалася у печерах і серед посівів. На кінець граф Альберт 
Азцо прийняв королеву у свій замок Канос. Але навіть там коро-
лева не була в повній безпеці, тому написала королю Оттону I, 
щоб звільнити її та всю країну від насильства Беренгара.

Оттон не вагався, переміг Беренгара при Павії, звільнив Аде-
лу, а коли побачив її побожність і чесноти, не забарився запро-
понувати їй вийти за нього заміж. Так Адела стала дружиною 
короля Оттона  I, а в 962 році була в Римі коронована своїм 
чоловіком на імператрицю. Навіть у дні слави і радості вона не 
забувала свого улюбленого Господа і Бога. Це її велика заслу-
га — вона не загорділа у своїм щасті. Однак стала святою через 
терпіння. Двоє її старших синів померли. Третій син Оттон II 
одружився з грецькою принцесою Теофаною. Але вона була свар-
ливою жінкою і настільки контролювала молодого імператора, 
що він прогнав від себе свою власну матір. Це був найбільший 
біль Адели — не через себе, а тому що молодий імператор, бувши 
зведений дружиною, вчинив багато хибних кроків у владарю-
ванні і від того люди сильно страждали. Тоді Адела проливала, 
мабуть, найбільше сліз і найбільше молитов возносилось з її серця 
до Бога. І Господь дійсно її почув. За два роки вона сповнилася 
радістю, бо її син Оттон II з розкаянням примирився з нею і мав 
до Адели велику довіру. Однак він 983 року в Італії помер, а його 
ще юний син Оттон III зійшов на трон. Замість нього правила 
його мати Теофана. З того часу для святої розпочався новий 
період страждань. Також чоловік її доньки Емми помер, і Емма, 
переслідувана власним сином, попросила Адели про допомогу. 
У 990 році Теофана померла і Адела мусіла перейняти на себе 
владу. Через рік помер її брат Кунеш з Бургундії. Усі свої жит-
тєві випробування Адела пережила в героїчній вірі  і в повній 
відданості Господу. Наприкінці свого життя святій ще довелося 
поховати власну дочку,  ігуменю Матильду,  і того ж 999 року 
вона спочила в Господі.
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свЯтий сильвестр, ПаПа римський

Святий Сильвестр народився у 
Римі в християнській сім’ї. Він був 
учнем пресвітера Кирина, від яко-
го перейняв Божу мудрість і святе 
життя. Особливою чеснотою моло-
дого хлопця була гостинність. З лю-
бові до Бога й до ближніх він при-
ймав у свій дім подорожніх, вмивав 
їм ноги, пригощав їх  і надавав їм 
місце для відпочинку. Одного разу 
Христовий ісповідник єпископ Ти-
мотей прийшов до Риму з Антіохії, 
проповідуючи Євангеліє. Сильвестр 
прийняв його у свій дім. Тимотей 
там перебував один рік і декілька 
місяців, і за той час навернув багато 
римлян до Ісуса Христа. За це місь-
кий єпарх Траквиній наказав його схопити і кинути до темниці. 
Тимотея декілька разів бичували, змушуючи принести жертву 
римським богам, та він не підкорився їм, але прийняв мучениць-
ку смерть за проповідь Євангелії. Коли блаженний Сильвестр 
дізнався, що Тимотеєві усікли голову, прийшов таємно вночі, 
взяв його святі мощі і поховав в своєму домі. Це стало відомо 
єпарху Траквинію  і він, наказавши привести Сильвестра до 
себе, примушував його принести жертву ідолам, бо інакше на 
нього чекає така ж доля, як  і Тимотея. Сильвестр не злякав-
ся його погроз, але звістив йому з Божого одкровення близьку 
смерть словами: «У цю ніч душу твою заберуть від тебе, а те, 
що вихваляєшся зробити зі мною, те не збудеться». Розгніваний 
тими словами єпарх звелів св. Сильвестра вкинути до темниці, 
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а сам сів обідати. І коли він їв потрапила в його гортань кістка 
з риби і ніяк не вдавалося її витягнути. Від обіду до пізньої ночі 
єпарх мучився, а над ранок помер за Божим пророцтвом. Зранку 
родичі несли Траквинія з плачем до гробу. Слуги єпарха, поба-
чивши, що сталося, з переляку вивели Сильвестра з темниці і 
відпустили його на волю. Брати і сестри в Христі з невимовною 
радістю втішалися звільненням святого. А деякі із слуг єпарха 
через цю подію навернулися до Христа.

Коли св. Сильвестр досягнув 30-літнього віку, папа Римський 
св. Мільтіад висвятив його на диякона. Коли папа Мільтіад помер, 
на його місце одноголосно вибрали св. Сильвестра як наступни-
ка ап. Петра. Сталося це 314 року. Сильвестр мав тоді 33 роки.

Після Міланського едикту (313 рік) проголошеного імператором 
Костянтином Великим, зупинилося переслідування християн. Для 
усіх християн настали часи Божого миру. Проголошенню цього 
едикта передувала перемога Костянтина над Максентієм. У ніч на 
передодні вирішальної битви йому з’явився Ісус Христос з сяючим 
Хресним знаменням, на якому були написано: «З цим знаменом 
переможеш!». Зранку кожен з війська Костянтина намалював на 
своїх щитах святий Хрест і того дня здобули славну перемогу. Тоді 
Костянтин увірував, що Ісус Христос є єдиним істинним Богом.

Радість для вірних настала не лише у Римі, але і по всій все-
леній. З вигнання поверталися Христові ісповідники, простих 
християн звільняли  із темниць. Ті, що через боязнь ховалися 
від катів в горах і пустелях, тепер без страху верталися додому. 
Всюди затихли гоніння й зупинилось катування. Цього не зміг 
стерпіти диявол і намовив євреїв приступити до Олени, матері 
імператора, яка була на той час у Витинії. Прийшовши до неї, 
сказали: «Твій син добре зробив, що покинув поганство і скинув 
ідольські храми, але зле зробив, що повірив у Христа і шанує 
Його як Божого Сина й істинного Бога — того, що був чоловіком 
і юдеєм, який зводив людей і якого, як злочинця, Пилат розіп’яв 
на хресті. Тому належить тобі, царице, вивести свого сина з 
такого блуду, щоб Всевишній Бог не розгнівався і щось погане 
не сталося з царем». Тоді Олена, знаючи підступність євреїв, 
сповістила про все своєму синові Костянтину, сама ж молилася, 
щоб Господь прославився у цій справі. Імператор, прочитавши 
листа, відписав до своєї матері, що юдеї, які таке говорять, хай 
прийдуть до Риму та нехай змагаються з християнськими єпи-
скопами про віру перед усіма. І яка сторона переможе, тих віра 
правдива. Олена оповістила відповідь євреям і вирішила поїхати 
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якнайшвидше до свого сина. Євреї погодились і зібрали багато 
премудрих юдеїв, досвідчених у законі, які знали слова пророків 
та пішли до Риму. Був же серед них один равин на ім’я Замврій, 
який був великим чародієм. На нього вся юдейська старшина 
покладалась, що коли не здолає християн словами, то переможе 
їх чарівними знаменнями.

Коли настав день змагання євреїв з християнами, сидів цар 
на своєму престолі зі всім синклітом. Приступив перед царем 
св. Сильвестр разом із декількома єпископами, увійшли й євреї, 
яких було ціла громада, і почалася суперечка. Цар же із синклітом 
розсуджував те, що обидві сторони говорили. Спочатку євреї 
вимагали, щоб від християн стало 20 наймудріших, щоб з ними 
змагатися. Сильвестр, який взяв із собою лиш декілька єписко-
пів, відповів їм: «Не на кількість людей покладаємося, але 
уповаємо на Бога, Який всіх зміцнює. На його допомогу по-
кладаючись, говоримо словами Святого Письма: “Встань, 
Боже, щоб розсудити суперечку про Тебе!”». Юдеї на це ска-
зали: «Ці слова є із наших книг, бо це наш пророк написав ті слова, 
тобі ж варто із своїх Писань говорити, а не з наших». Сильвестр 
відповів: «Справді, до вас перших Бог промовляв через проро-
ків, проте їхні Писання й нам належать, бо в них є багато 
сказано про Христа, Господа нашого. Сьогодні належить-
ся з вами змагатися із них, бо ваші книги стали для нас 
своїми, наші ж для вас чужі, і краще ви повірите своїм 
книгам, аніж нашим, через що вашими книгами покажемо 
вам істину, якій ви противитеся». Цар же сказав: «Слушні 
ці слова Сильвестра і немислимо їх спростувати. Бо якщо з 
ваших писань, юдеї, християни вам засвідчать про свого Ісуса 
Христа, то в будь-якому випадку правда буде на їхній стороні».

Тоді євреї почали говорити до християн: «Наш Бог Вседержи-
тель у другій Книзі Закону говорить: “Дивіться, дивіться, Я Бог 
і нема іншого Бога, окрім Мене”. То як ви називаєте Богом Ісуса, 
який був людиною і якого наші батьки розп’яли?».

На це Сильвестр відповідав: «Якщо ви пильно дослідите ваші 
Писання, то виявите, що ми нічого нового не уводимо, коли го-
воримо, що Христос є Сином Божим. Бо сам Господь сповіщає 
про це через Давида: “Господь сказав до мене: Сином Ти є Мені, Я 
сьогодні породив Тебе” (Пс. 2, 7). З цих слів розрізняємо Того, Хто 
народив, і Того, Хто народився від Нього. Народження ж це було 
у вічності, в якій немає часу. Тому й Син Божий є передвічним 
так само, як передвічним і безпочатковим є Отець, бо народився 
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від Отця у вічності. А про те, що Христос мав стати людиною, 
щоб визволити і відкупити нас з рабства диявола і вічної смерті, 
сповіщає ваш пророк Ісая: “Ось Діва зачне і породить Сина, і да-
дуть Йому ім’я Еммануїл”. Ім’я ж те, як же і ви знаєте, означає 
“з нами Бог”. Коли ж євреї казали: «Яка потреба була Богові на-
родитися у людському тілі? Хіба не міг інакше спасти людський 
рід?». Святий відповідав: «Ісус Христос прийшов, щоб спасти 
нас від прокляття, яке перейшло на всіх людей через гріх 
Адама. Жодна людина не в силі справедливо надолужити 
за цю образу, завдану Пресвятому Богові. Бог є справед-
ливий і не мовчить на гріх. Він не дарує провину просто 
так. Та Бог, який є також милосердний, змилувався над 
своїм створіння і послав у світ свого Єдинородного Сина, 
який своєю смертю на хресті відкупив нас від вічної заги-
белі. Вірою в Нього ми одержуємо прощення гріхів і вічне 
життя у Божій славі».

І багато іншого говорив святий та доводив зі Старого завіту, 
що Ісус є Бог і Господь та обіцяний Месія, який уже прийшов 
у світ. Відтак цар і весь синкліт похвалили його та зарахували 
йому перемогу, бо євреї не мали чого більше сказати супроти 
Сильвестра. Тоді Замврій-волхв сказав до царя: «Хоч і подужує 
Сильвестр нас своїми словами, однак через те не відступимо 
від нашого батьківського закону і не повіримо в Ісуса, якого наші 
батьки передали на смерть. А щоб вам всім стало ясно, що є 
тільки один Бог, Якого ж ми шануємо, і нема іншого, то я не 
словом, як Сильвестр, але ділом підтверджу вам. Звели, о царю, 
привести сюди великого і дикого вола — і зразу дізнається твоя 
величність і всі, що тут стоять, що немає іншого Бога, окрім 
нашого». Хтось із царевих воєвод сказав:  «Є такий віл у моїм 
стаді, ніхто ж не може на нього надіти кормиги, ані погладити 
рукою чи торкнутися його».  І зразу послав цар привести того 
вола. Замврій же сказав до папи Сильвестра: «З двох вибери одне: 
чи ти умертвиш вола, прикликавши ім’я свого Назарянина, щоб 
і ми в Нього повірили, чи я скажу волові у вухо ім’я Бога нашого 
і він впаде мертвий — і тоді змусимо тебе повірити в нашого 
Бога». Весь синкліт похвалив Замврія за кмітливе рішення. Цар 
сказав до Замврія: «Годиться, щоб ти перший виконав обіцяне, 
бо ти обіцяв одним лише словом убити вола». Чародій відповів: 
«Коли велиш мені те зробити, о царю, зроблю, і побачиш силу 
Бога мого». Замврій наблизився до вола, прошептав щось йому у 
вухо — і зразу віл сильно проревів і, затрясшись, упав мертвий. 
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Усі, що бачили те, вельми здивувалися, а євреї закричали, плеска-
ючи руками: «Ми перемогли, ми перемогли!». Святий Сильвестр 
просив царя, щоб звелів всім мовчати. І коли настало мовчан-
ня, сказав папа до юдеїв: «Чи не написано у ваших книгах, що 
Всемогутній Бог говорить: “Я убиваю і оживляю, завдаю ран і 
зціляю”» (Втор. 32, 39). Вони відповіли: «Є таке написане». Каже 
Сильвестр: «Якщо Замврій іменем Божим убив вола, то тим же 
іменем хай воскресить його. Бо Бог чинить добро, а не зло, і то 
є Його незмінною рисою — творити добро. А зло чинити є про-
тивно Його природі, воля ж Його завжди добра. Буває ж часом, 
що і зло якесь допускає заради користі інших, проте, якщо це 
робить, то тільки з примусу. Якщо Замврій так легко зробив 
те, що не відповідає Божій природі, то наскільки легше зробить 
те, що для Бога є природнім: хай оживить вола тим Божим 
іменем, яким його умертвив, і я пристану до його віросповідан-
ня». Замврій сказав до царя:  «Думаю, о царю, що не потрібно 
Сильвестру змагатися словами, оскільки вже здійснилося це 
чудесне діло». До Сильвестра ж каже: «Якщо маєш, Сильвестре, 
таку силу, то здійсни ти таке чудо іменем свого Ісуса». Папа 
відповів: «Якщо хочеш, покажу тобі силу мого Господа». Сказав 
Замврій: «Марно хвалишся, Сильвестре, не може-бо такого бути, 
щоб віл був живий». Тоді Сильвестр звів руки вгору і почав го-
лосно молитися: «Господи, Ісусе Христе, Сину Божий і Боже, 
Тобі є легко умертвити й оживити, вразити і зцілити, 
зволь, щоб прикликанням Твого Святого Імені ожив віл, 
якого Замврій убив бісівським прикликанням. Тепер бо 
час, щоб явилися Твої чуда заради спасіння багатьох». 
По молитві приступив святий до вола і голосно сказав: «Якщо є 
істинний Бог, Якого я проповідую, Ісус Христос, народжений від 
Діви Марії, встань і стій на ногах своїх і відкинь всіляку лють, 
будь покірним». Коли те сказав святий, зразу віл ожив, і встав, 
і стояв смирно. Святий же звелів відв’язати шнури з його рогів 
і сказав: «Іди туди, звідки прийшов, і нікому не шкодь, але будь 
покірний, — так велить тобі Ісус Христос, наш Бог». Тоді всі як 
єдиними устами заволали: «Великий Бог, Якого Сильвестр про-
повідує». Євреї ж із Замврієм, прибігши до святого й обнявши 
його ноги, просили, щоб помолився за них Богові і прийняв їх 
до збору вірних. Тоді і незчисленна кількість людей приступили 
до Бога та приєдналися до Христової Церкви.
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Папа Сильвестр послав двох своїх представників на Церков-
ний Собор у Нікеї (325 рік). Там була засуджена єресь аріанства, 
яке заперечувало основну правду віри щодо божества Христа.

Помер святий папа Сильвестр у великий святості 15 січня 
335 року. Його понтифікат тривав 21 рік. Він був третім папою, 
який помер своєю смертю. Тридцять його попередників, що за-
сідали на престолі св. Петра, померли як мученики.

ghhgfghhg

свЯта меланіЯ (молоДша)

Свята Меланія Молодша народилася 
близько 381 року в Римі. Її батько нази-
вався Публікола, матір — Альбіна. Мела-
нія бажала жити в постійному дівицтві, 
але за бажанням батьків вийшла заміж за 
заможного чоловіка Пініана, сина коли-
шнього африканського правителя. У неї 
було кілька дітей, але вони померли. Обоє 
подругів переїхали до свого заміського 
маєтку поблизу Риму і жили там побожно. 
У той час прибула з Єрусалиму до Риму 
св. Меланія Старша, бабуся Меланії Мо-
лодшої, яка 37 років прожила в Єгипті 
та Єрусалимі як пустельниця і монахиня.

Меланія Молодша та Меланія Старша 
продали свої великі маєтки в Італії та в 
інших країнах і пожертвували гроші на 
церкву та роздали бідним.

Батьки Меланії були настільки багати-
ми, що крім імператора, не було нікого 

багатшого за них. Їм належали цілі міста і села та різні маєтки 
не тільки в Італії, але й у Сицилії, Іспанії, Галлії і Британії.

Диявол спробував спокусити Пініана і Меланію грошолюб-
ством. Одного разу, коли  їм було принесено багато золота за 
продані маєтки, злий їм почав вкладати у душу любов до золота. 
Але вони спільно почали молитись і боротись з цим на молит-
ві. Роздумували над вічною нагородою в небі і марністю цього 
світу та згадали Боже Слово: «Блаженні убогі, бо ваше Царство 
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Боже. Горе ж вам, багатим, бо ви вже одержали вашу втіху» 
(Лк. 6, 20.24). І після молитви вони почали ще ревніше роздавати 
все бідним. Свята Меланія розповідала: «Був у мене один маєток 
із будинком на високому прекрасному місці. Він був кращим від 
усіх наших маєтків. З одного боку від нього було море, а з гори 
було видно, як пливуть кораблі і як рибалки ловлять риб. З ін-
шого боку підіймалися високі дерева, виднілися поля, прекрасні 
сади і виноградники. Також там були водні джерела, від яких 
чувся спів різних птахів, в огорожах жили всілякі звірі. Ворог 
вклав мені думку, щоб я жаліла за тим маєтком і не продава-
ла заради такої його краси, але зберегла для себе, щоб жити у 
ньому. Однак, з Божою благодаттю я зрозуміла, що це підступ 
диявола і, згадавши про небесні оселі, негайно продала цей ма-
єток та отримані гроші віддала моєму Ісусові». З проданих в 
Італії маєтків подружжя посилало великі милостині у всі кінці 
землі. Вони розсилали багато милостині до Месопотамії, Фінікії, 
Сирії, Єгипту і Палестини — церквам і монастирям, притулкам 
для прочан та лікарням, сиротам і вдовам, тим, що знаходилися 
в оковах й у в’язницях, а також на викуп полонених.

Потім вони вирушили до св. Августина, оселилися в Тагасті і 
заснували там чоловічий та жіночий монастирі.

Після семи років перебування у Тагасті, Пініан, Меланія Мо-
лодша та її мати Альбіна разом вирушили до Єрусалиму. Там 
Меланія Молодша жила в хатині на Оливній горі як пустельни-
ця, у суворій самоті та самозреченні. Вона радо читала Святе 
Письмо, запам’ятовувала його найгарніші цитати, переписувала 
релігійні книги та роздавала бідним рукописи. Також карала 
себе за кожне марне слово, за кожен гучний сміх, за кожен не-
обдуманий вчинок.

Слава про її чесноти привернула до Єрусалиму значну кіль-
кість побожних дів, які бажали, щоб вона була їхньою учителькою 
і вела  їх шляхом правдивого наслідування Ісуса. Так Меланія 
залишила самотність і побудувала для цих дів монастир у Єру-
салимі, дала їм мудрі правила і була їхньою матір’ю, порадницею 
та служницею. Вона не погодилась стати ігуменею, хоч її про це 
палко просили, але призначила їм іншу побожну та досвідчену 
ігуменю, і сама її слухала.

Брат її покійної матері Волусіан все ще перебував у поганстві 
і жив у марнотратстві. Однак, коли імператор Валентиніан III 
послав його з важливим посольством до імператора Теодосія II 
в Константинополь, він важко захворів. Тут згадав про Меланію 
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і написав їй, щоб його відвідала. Меланія вирушила в дорогу, 
щоб врятувати душу свого дядька. Коли увійшла до кімнати 
хворого, він не міг її впізнати — на стільки вона була виснажена 
постом. Він вигукнув:  «Як ти змінилася, Меланіє!». Вона йому 
відповіла: «Я скажу тобі, що думаю про майбутнє життя 
і про вічні цінності. Дійсно, я б не погордила славою, кра-
сою, багатством та розкошами цього світу і не завдала 
б своєму тілу суворих самозречень, якби з певністю не 
знала, що незабаром буду обдарована незрівнянно біль-
шими достатками і радощами». Затверділий Волусіан був 
настільки вражений святістю своєї племінниці, що на кінець 
Божа благодать перемогла його опір християнству. Він покаявся 
у своїх гріхах, увірував і охрестився.

Під час свого перебування у Царгороді Меланія навернула до 
правовір’я багатьох із єресі Несторія1, яка тоді сильно бентежила 
церкву. Господь дарував блаженній велику мудрість, яку вона 
здобула на колінах і завдяки читанню Божого Слова.

З Константинополя Меланія повернулася до Єрусалиму. У не-
ділю, 31 грудня 439 року, Єрусалимський єпископ приніс Меланії 
Святе Причастя. І ввечері того ж дня св. Меланія передала свій 
дух у руки Божі. Мала вона тоді 56 років.

1  Константинопольський патріарх Несторій визнавав, що в Ісусі є не 
лише 2 природи, але й 2 особи і тому, власне, заперечив правду, що 
Пресвята Діва Марія є Богородицею. Ефеський собор 431 року про-
голосив, що Пречиста Діва Марія народила в одній Особі правдивого 
Бога і правдивого чоловіка.
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Духовні настанови–13

ДотримуваннЯ Божих заПовіДей

Мета аскетизму не полягає в тому, щоб знищити собі здоров’я, 
а в тому, щоб підпорядкувати своє життя духовному порядку. До-
тримуючись Божих заповідей, людина служить не тільки Богові, 
але й собі. Коли душа зрікається себе, в той момент вона активно 
готова знову прийняти Ісуса. Тоді Він дає силу до боротьби про-
ти прихованих сил темряви, брехні, омани та різних пасток, які 
виходять з нашої неочищеної природи, від світу і від диявола.

Як служити Богові у подружжі? Так, як служили наші побож-
ні предки. Вони намагалися дотримуватися Божого закону, не 
використовували контрацептиви, не робили абортів  і жили у 
подружній вірності аж до смерті. Вони любили своїх дітей і діти 
також любили їх та не віддавали батьків у будинки престарілих — 
вони жертовно піклувалися про них аж до смерті. Діти дотриму-
валися IV Божої заповіді: «Шануй батька і матір свою» — і дійсно, 
тоді Бог давав їм благословення і силу, а на кінець і найбільшу 
нагороду на небі. Коли наші дідусі і бабусі дотримувалися Божих 
заповідей, не  існувало ніяких розлучень. Подружжя повністю 
усвідомлювали слова: «Що Бог злучив, людина хай не розлучає». 
Звісно, часто це було поєднано і з великими жертвами, але здоро-
ва християнська сім’я тоді була міцною основою Церкви і народу.

Сучасне божевілля гендерної ідеології, пов’язане з викрадан-
ням дітей у батьків, з переоперовуванням статей, з транссексу-
алізмом та програмою самознищення встановлює антизакони і 
таким чином людство готує собі масовий геноцид. Це божевілля 
є плодом відпаду людини і суспільства від Бога та Його запові-
дей. Це трагічна дорога повернення до жорстокого поганства, 
яке вшановує диявола та його божків — демонів, які вимагають 
навіть людських жертв. Сьогодні ми повинні рахуватися з пе-
реслідуваннями за віру, а на кінець і з мученицькою смертю за 
вірність Богові та Його закону. Відступництво від Бога заторк-
нуло також керівництво Церкви, яке проповідує єресі та просо-
вує антизакони. Цей перелом відбувся ще на ІІ Ватиканському 
Соборі. Потрібно розпочати з правдивого покаяння: називати 
єресь єрессю, злочин злочином, правду правдою і на перше міс-
це поставити Бога, Його заповіді та спасіння душі. Прикладом 
радикальності Євангелія є для нас мученики та інші святі. На-
слідуймо їх в їхній ревності і справжній мудрості!
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Святі нас закликають: «Тут час праці, 
зусиль, боротьби. Там буде час нагороди 
і відпочинку».

Апостол Павло каже: «В майбутньому мені 
приготований вінець слави, і не тільки мені, 
але всім, хто наслідує Господа Ісуса». Суть 
святості полягає в тому, щоб утвердитися 
у своєму відношенні до Ісуса. Це означає 
робити навіть малі речі з великою любов’ю 
до нашого Спасителя. Прикладом цього для 
нас є всі святі, а особливо мученики, які, 
не вагаючись, пожертвували навіть своїм 
життям за Того, Хто полюбив нас «аж до 
смерті, смерті ж хресної».
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