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ВСТУП

СПРАВЖНІЙ ГЕРОЇЗМ І СПРАВЖНЯ МУДРІСТЬ

При читанні життів мучеників і святих перед нами постають 
справжні та реальні герої, які дали своїм сучасникам і майбутнім 
поколінням приклад вірності Христу та Його Євангелію. Вони 
стали до боротьби проти кореня зла внутрі нас і проти духа брехні 
та смерті — диявола. Хтось, можливо, міг би закинути, що це вже 
давня історія, що це навіть не є реальністю і що, можливо, жит-
тєписець, який, мовляв, аж за кілька століть писав їхні життєпи-
си, вигадав це для побожного підбадьорення людей. Однак слід 
усвідомити, що подібний підхід — свідоме ставлення під сумнів 
реальності — запровадила атеїстична т. зв. історико-критична 
наука, яка вносить духа розкладу і т. зв. деміфологізувала Святе 
Письмо. Вона навіть розділила Ісуса на Христа історії та Христа 
віри, якого начебто вигадала собі перша спільнота християн. Ця 
брехня під назвою «наука» по суті є атеїстичною демагогією. Вона 
заперечує усе надприродне в Біблії, заперечує також реальне та 
історичне воскресіння Христа, заперечує і саме Божественне на-
тхнення Святого Письма. Основний принцип т. зв. історико-кри-
тичної науки — поставити під сумнів, заперечити і висміяти все 
природне та надприродне. Натомість, вона подає як аксіоми 
найрізноманітніші вигадки псевдоісторичних критиків. Напри-
клад, вони вигадали абсурд, нібито послання ап. Павла до Євреїв 
не написав ап. Павло, і т. д. У своїй т. зв. науковій діяльності 
вони також взялися за життєписи святих і прийшли до абсурд-
них висновків, які заперечили у житті святих не тільки чудеса, 
але навіть саме існування деяких святих, наприклад св. Юрія, 
св. Катерини Олександрійської та інших. Деяких вони хоча й 
признали, що вони могли народитися і померти, але ставлять 
під сумнів рік їхнього народження, а також рік та спосіб їхньої 
смерті. Отож з таких життєписів вийдуть три рядки, які внесуть 
лише певні сумніви або подадуть формальну інформацію, яка 
нікого не підбадьорить у вірі.

Тому було необхідно знову повернутися до автентичних запи-
сів і подати факти з реальних історичних документів, на яких 
ґрунтуються життєписи святих мучеників. Ми повинні мати на 
увазі, що акти мучеників у римських судах були офіційно запи-
сані писарями, при чому буквально і дослівно, з юридичною ре-
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тельністю! Зауважимо, що більшість поданих життєписів святих 
мучеників датується часами імператора Діоклетіана (284–305) та 
Максиміана (286–305), який в той час правив у західній частині 
імперії. Невдовзі, 313 року, була проголошена релігійна свобода. 
Християни вшановували мучеників і з пошаною хоронили їхні 
святі мощі. Потім над їхніми гробами вони таємно збиралися на 
молитви, а після переслідувань над ними часто будували каплиці 
або храми. Християни також викуповували судові протоколи 
катувань. Після проголошення релігійної свободи їм були до-
ступні всі архіви і вони негайно використали їх для складання 
життєписів. Крім того, ще й очевидці чудес, які відбулися під 
час судових процесів, поєднаних з катуванням, безпосередньо 
свідчили про ці надзвичайні явища. Багато чудес також запи-
сали безпосередньо в судових документах, оскільки суд тривав 
кілька днів, а тим часом імператор чи інший суддя реагували 
на чуда, тому запис підтверджує чудо, яке сталося з мучеником. 
Наприклад, він був поранений аж на смерть, а наступного дня 
був абсолютно здоровий, тому суддя прямо запитує його, як це 
можливо. І з цього з’явився історичний документ про чудо. На-
приклад, деякі фанатичні поганські судді стверджували: «Бачиш, 
наші боги зцілили тебе, поклонися їм!». Але мученик знову засвід-
чив про силу Ісуса Христа, і знову все було записано. Мучеників 
було дуже багато. В цих книгах записано насамперед про деяких 
з них, при катуванні яких відбувалося надзвичайне втручання 
Божої сили. Були використані записи з судових архівів, промови 
реальних людей, які під час жорстоких катувань перед смертю 
свідчили про свою віру в Ісуса Христа.

Мученики свідчать, що у своєму житті вони шукали і знайшли 
правду, любили її, а потім і змогли пожертвувати своїм життям 
заради неї. Тією живою Правдою був для них сам Ісус. Він сам 
сказав: «Я — Дорога, Правда і Життя» (Ів. 14, 6).

Коли ми дивимось на цих мучеників, то нам у вухах звучать 
слова св. Августина: «Могли інші чоловіки й жінки, то чому не 
ти, Августине?». Так, слабкі жінки, старці і навіть діти могли 
прийняти найжорстокіші муки заради Христа і спасіння своєї 
душі. А чому не ти?

Перед нами є мученики, які задля вічної Правди, задля Ісуса 
роздали своє багатство, залишили прибуткові посади, а деякі 
ішли в пустелю, де десятиліттями жили в постійному самозре-
ченні, проводячи час в нічних чуваннях і молитвах. Церква і на-
род потребують святих чоловіків і святих жінок, святих лікарів, 
святих учителів, святих політиків. Молодь потребує справжнього 
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ідеалу, а не фальшивого, яким є рок-зірки, що закінчують в 
сексуальних збоченнях, алкоголізмі, наркотиках і в окультному 
сатанізмі. Ці блудні зірки ведуть до дочасної та вічної смерті.

Щира людина шукає відповідь на основне питання: Який 
сенс мого життя? Мета життя — шукати Бога, пізнавати Його, 
виконувати Його заповіді, а після смерті здобути вічне життя. 
Пізнавати Бога, Його мудрість і всемогутність ми повинні з діл 
Його творіння, а також у своєму особистому житті, читаючи Бі-
блію, а особливо Євангеліє Христа. Листи апостолів розвивають 
ці євангельські правди. Старий Завіт — це підготовка до приходу 
Христа і Його вчення спасіння. Читання життя святих є для нас 
дзеркалом, щоб і ми (охрещені так само, як і вони) також почали 
реалізовувати таїнство святого хрещення і розвивати Боже жит-
тя у своїй душі. Але це пов’язано з протистоянням своєму его, 
родовищу зла в людині — первородному гріху або т. зв. «старій 
людині» (Рим. 6, 3 і наст).

Сенс життя — шукати Бога і любити Його, дотримуючись 
Божих заповідей. В такій душі буде перебувати Бог (Ів. 14, 23). 
Апостол розрізняє людей тілесних (по-грец. sarkikos), душевних 
(по-грец. рsychikos), а ці дві категорії протиставляє до людей ду-
ховних (по-грец. рneumatikos) (1 Кор. 2, 14–3, 1). Бог має жити в 
нас так, як жив у святих, тому вони були готові приносити задля 
Нього навіть найбільші жертви і втратити задля Нього навіть 
свою душу (Мт. 8, 34). Тоді в годину смерті вони перейшли до 
вічного життя.

Кожен з нас стоїть перед найбільшою реальністю, якою є 
смерть. Рано чи пізно ти помреш і тебе чекає Божий суд, а потім 
або вічне небо, або вічне пекло — тобто або вічна винагорода, 
або вічне покарання. Розумна людина пам’ятає про кінець — 
про смерть, Божий суд і вічність. Так, це справжня мудрість! 
Чому? Бо мудрість — це думати про найголовніше, про те, що 
залишиться навіки. Наше життя — це велике випробування, 
яке закінчується в годину смерті, але складається з дрібних рі-
шень. Ісус сказав про смерть, що ми повинні бути готові до неї 
завжди, щодня, бо ми не знаємо ні дня, ні години, коли вона 
прийде. Вона наче злодій, що приходить вночі, коли всі сплять. 
Ти прийшов у це життя нагим і нагим з нього відійдеш. До гробу 
нічого собі не візьмеш, тільки добрі або погані вчинки, які вияв-
ляться на Божому суді. Тому мусимо знати, що робити, щоб бути 
спасенними, щоб зберегти найдорожчий скарб — вічне життя. 
Людина, яка щиро шукає правду, знаходить її в Тому, який Сам 
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є Правдою — в Ісусі, нашому Спасителі. Він помер за наші гріхи 
і донині й назавжди діє: «Хто має Сина, той має вічне життя; 
хто не має Сина Божого, той не має життя» (1 Ів. 5, 12).

Ми хочемо щиро наслідувати Христа в тих умовах, у яких ми 
живемо на початку ІІІ тисячоліття, коли система брехні та са-
танізації і програма т. зв. редукції людства нав’язується малим 
і великим, як про це згадано в Апокаліпсисі (Об. 13). Сьогодні 
дійсно відбувається духовна боротьба зі звіром — системою зла, 
за якою стоїть диявол. З Божого допусту він діє надзвичайно під-
ступно. Ми можемо порівняти наш час з періодом переслідувань 
християн, про що свідчать і ці життєписи святих та мучеників. 
Тут є свідоцтва з часів імператорів Траяна, Марка Аврелія, До-
міціана, Діоклетіана, Максиміана та інших. У цей надзвичай-
ний, апокаліптичний час ми потребуємо Божого світла і сили. Їх 
отримуємо передусім у регулярній та витривалій молитві. Люди 
щодня спілкуються по кілька годин на день через мобільні те-
лефони, через Інтернет, у соціальних мережах, і переважно от-
римують марну та шкідливу інформацію. Все це є спілкування 
на горизонтальній площині. Яка користь з цього для душі? Але 
скільки часу ми витрачаємо на розмову з Богом, тобто на спіл-
кування по вертикалі? Ісус каже: «Не могли ви хоча б одну годину 
(на день) чувати зі Мною? Чувайте і моліться» (Мт. 26, 40–41).
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ДУХОВНІ НАСТАНОВИ–1

ІДОЛОПОКЛОНСТВО —
ПОКЛОНІННЯ ТА СЛУЖІННЯ ДЕМОНАМ

Життєпис св. мученика Кипріяна1 (III століття) розкриває ко-
ріння демонічного поганства. Батьком Кипріяна був поганський 
священник, який служив богу Аполлону. Свого сина він змалку 
навчав цього фальшивого поклоніння, за яким був прихований 
демон. Коли Кипріян мав 7 років, батько вислав його у Грецію 
на гору Олімп у центр тогочасного ідолопоклонства, пов’язано-
го з поганськими практиками та відкриванням на демонічні 
сили та їхній вплив. Потім він служив демонам, прихованим за 
вшановуванням різних богинь, таких як Артеміда. У 20 років 
він перейняв досвід від окультистів, посвячених демонам, що 
володіли різними магічними практиками. З цієї причини він пе-
ребував у Єгипті та Вавилонії. У віці 30 років він став великим 
чарівником і сатаністом, який аж на смерть ненавидів христи-
янство. Він оселився в Антіохії Пісідійській (сучасна Туреччина) 
і там практикував своє чорне ремесло, пов’язане з отруюванням 
та принесенням демонам навіть людських жертв. Завдяки дії 
Божої благодаті, пізнавши силу Ісуса Христа, перед яким демони 
були безсилі, він навернувся і прийняв Ісуса як свого Спасителя, 
Господа і Бога. На кінець, під час переслідування імператора 
Діоклетіана, він помер як мученик.

За поганством стоїть сам диявол, який вимагає для себе бо-
жественної пошани, жертв та підкорення. Цинічні катування 
християн за відмову приносити жертви демонам вказують на 
ненависть диявола до Христа та Його вірних учнів. Ця боротьба 
велася і ведеться за вічне життя. Це усвідомлювали вірні христи-
яни. Метою сатани під час цих жорстоких переслідувань було до-
корінне знищення християнства. Але постійно діє Ісусове слово: 
«Ворота пекельні її (Христову Церкву) не подолають» (Мт. 16, 18).

Святе Письмо застерігає від поганського ідолопоклонства.
Перша заповідь: «Я — Господь, Бог твій… Нехай не буде в 

тебе інших богів, крім Мене… Не падатимеш перед ними ниць 
і не служитимеш їм» (Втор. 5, 6 і наст.).

1 див. IV том книги «Мученики та інші святі», 2 (15) жовтня, ст. 20.
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«Слухай, Ізраїлю, Господь Бог 
наш, Господь єдиний. Любити-
меш Господа, Бога твого, всім 
серцем твоїм і всією душею тво-
єю, і всією силою твоєю… Ви не 
смієте ходити за іншими богами, 
за богами народів, що навколо 
вас» (Втор. 6, 4–14). Перша запо-
відь включає в себе усі інші запо-
віді. Без Першої заповіді всі інші 
не мають сенсу! Таке відношення 
любові до Бога пов’язане з благо-
словенням, а його порушення — 
з найважчими карами. «…Коли 
ж твоє серце відвернеться… і 
станеш поклонятися іншим 
богам та служити їм, то заяв-
ляю вам сьогодні, що загинете напевно!» (Втор. 30, 15 і наст.).

Історія Ізраїля розвивалась навколо цієї головної заповіді. 
Коли народ схилявся до поганського ідолопоклонства, яке черпає 
свою силу з магії, віщування і спіритизму (див. Втор. 18, 9–14), 
то приходили війни, хвороби, полон… Коли народ каявся з цих 
гріхів, то Бог чудесним способом втручався.

Усі царі Юдеї та Ізраїля оцінюються за однією міркою — 
чи вони були ідолопоклонниками, чи поклонялися Господу 
(див. 2 Хр. 11, 36).

В Новому Завіті проповідування повного Євангелія також 
вимагало, щоб люди не тільки повірили в Христа, але також щоб 
розійшлися з духом поганства.

З віщунки у Филипах ап. Павло вигнав цього духа, і тому вона 
втратила цю свою т. зв. здібність. Реакція була такою, що Павла 
і Силу збичували і вкинули у в’язницю.

Коли ап. Павло прийшов проповідувати Христа на Кіпрі, то 
чародій рішуче виступив проти Павла і не переставав йому про-
тидіяти (Діян. 13, 10–11). Якщо б ап. Павло толерував чародіїв, 
то весь острів залишився б у темряві поганства.

В Ефесі люди, які навернулися, спалили окультну літературу 
вартістю 50 000 срібняків (див. Діян. 19, 18–20).

Коли апостоли Петро з Іваном прийшли в Самарію, там діяв 
Симон-маг, який займався білою магією (див. Діян. 8, 9–24). Про 
нього написано, що всі люди, малі і великі, були переконані, що 
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через нього діє Божа сила. І сьогодні люди не розрізняють, вишу-
кують різноманітних окультних цілителів і стверджують: «Головне, 
що це допомагає!». Але постає питання: як довго, а головне — якою 
ціною? Тут йдеться про вічне життя!

Різні практики магії та віщування через незнання пропагують 
і багато монахів та священників. Тут діє засада: якщо за якоюсь 
практикою прихована магія, віщування чи спіритизм, то Цер-
квою засуджується і її сучасна форма!

У Втор. 18, 9–12 перераховано 9 областей окультизму:
1. Переведення через вогонь — посвячення божкам (демонам);
2. Косем (по-єврейськи) — віщування (приблизно 200 форм);
3. Монен — астрологія (гороскопи, знаки зодіаку…);
4. Манагеш — біла магія (лікар-магнетизер, екстрасенс…);
5. Манашеф — чорна магія (чарівники, ворожбити…);
6. Гобер габер — народна магія (заклинання, пороблення, від-

роблення, зливання воску, скидання вроків…);
7. Шоел об — спіритизм як віщування;
8. Їддоні — ясновидіння;
9. Дореш ел гаматім — спіритизм як магія.
«Бо огидний для Господа кожен, хто це робить» (Втор. 18, 12).
Сьогодні настала інвазія чужих богів через поганські релігії та 

практики. І сьогодні діє Божа заповідь:
а) не матимеш зображень поганських божків, тому не будеш 

носити на шиї знаків зодіаку і не будеш вірити гороскопам;
б) не будеш їм поклонятись, тобто не даси їм ні свою віру, ні 

серце (напр. талісмани);
в) не будеш їм служити, бо «…частка ідолопоклонників і тих, 

які займаються магією, в огненному озері…» (пор. Об. 21, 8).

Дух поганства, замаскований спортом
Йога
Йога — це прихована пастка індуїстської релігії. За всіма ідо-

лами, богами і темними індуїстськими вченнями стоїть сатана. 
Ісус прийшов, щоб знищити діла диявола (пор. 1 Ів. 3, 8) і всю 
темряву. Він — Господь і Переможець над сатаною та над усіма 
демонами. Неможна поєднувати йогу з християнською вірою! Те 
саме стосується дзену.

Трансцендентальна медитація (TM)
ТМ базується на індуїстському вченні, є формою йоги. Кожен, 

хто збирається взяти участь у ТМ, повинен спочатку пройти цере-
монію посвячення, на якій прикликають духа гуру Деві та індуїст-
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ських божеств, щоб вони «допомогли». Під час вступної церемонії 
учень отримує від свого вчителя т. зв. мантру. Мантри — це магічні 
висловлювання або магічні формули. Мантрою часто буває ім’я яко-
гось поганського бога (демона) або духа, невідомого медитуючому.

ТМ — це індуїзм, замаскований науковою термінологією, щоб 
приманити західноорієнтовану людину. Крім медитації, необхідно 
поклонятися божественному вчителю (а не Господу Ісусу). Це явне 
ідолопоклонство!

Бойове мистецтво
Християнство не має нічого проти спорту та здорових фізич-

них вправ. На жаль, східні єдиноборства — це не просто спорт. 
Ця реальність навмисно приховується від нас, європейців. Дзюдо, 
айкідо, тхеквондо — це шлях, стиль життя. Слово «до» означає 
шлях. Але це шлях духовного відступництва, оскільки ці бойові 
мистецтва невіддільні від східних медитацій, пов’язаних із схід-
ними поганськими системами.

1) Карате. Під час т. зв. великих обітниць адепт карате обіцяє: 
«Я завжди буду слухати Будду, Дхарму та Сангху», а також обі-
цяє «звершення реінкарнації». В реінкарнації заперечується: 
1) безсмертна душа, 2) особовий Бог, 3) небо і пекло, 4) віра в 
одного Бога-Творця та віра в Христа, без якої ніхто не може бути 
спасенний. Віра в реінкарнацію — це перешкода до спасіння, це 
повний послух Будді, тобто хибний шлях, що веде до вічної загибелі.

Буддизм проповідує пантеїзм, обожнює творіння і заперечує 
Творця.

2) Дзюдо. Для початківця дзюдо представлено лише як вид 
спорту. Пізніше, коли він зрозуміє, що без медитації і відкритості 
т. зв. «енергіям» він не зможе досягти більших успіхів, то відкри-
ється усій релігійній системі, з якої походить дзюдо. Таким чином 
дзюдо стає підступною пасткою для тисяч молодих християн, які 
думають, що займаються спортом, але непомітно і поступово від-
падають від Христа та втрачають вічне життя.

3) Айкідо. «Ай» означає гармонію, співпрацю. Але з ким? Зі 
Святим Духом, який вводить до таїнства спасіння? Ні! Тут пред-
ставлений інший дух (демон). «До» — це шлях до з’єднання з цим 
духом темряви. «Кі» означає духовну енергію (демонічну). Це не 
спорт, а шлях з’єднання з поганським демоном.

4) Тай-чі. В даний час тай-чі дуже модне і поширене. У кожному 
великому місті сьогодні проводяться курси з тай-чі. Їх відвідують 
люди, які прагнуть духовності і думають, що там її знаходять, осо-
бливо жінки, які вважають це своєрідним східним танцем. Людина 
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відчуває себе духовною і продовжує вчитися: чакри, аури, меди-
тації, усі східні релігії… Таким чином потрапляє в пастку, навіть 
не підозрюючи цього.

У бойових мистецтвах немає місця для любові, все зосереджене 
на его, на гордості, на власному шляху до псевдоспасіння! Любов 
до себе веде до обожнення самого себе.

Дух поганства, замаскований
т. зв. альтернативною медициною

Гомеопатія
Гомеопатія пропагується як нова, нешкідлива та краща система 

лікування. Насправді це замаскована магія.
Усі гомеопатичні препарати діють насамперед на волю та 

свідомість.
 • Перший і основний принцип — це правило simile (подіб-

не-подібним).
Гомеопатія насправді є формою білої магії. З погляду науки, 

правило simile — це ірраціональна вигадка.
 • Другий принцип — закон розрідження.

Основна речовина, яка використовується для приготування 
гомеопатичного ліку, розріджується. В розрідженні D 30 вже нема 
жодної молекули основної речовини. Існує розрідження D 100, 
D 200, D 1000 і вище. Потрібно собі усвідомити: те, що має ліку-
вати, не є лікувальною речовиною, а якоюсь нематеріальною 
енергією, отже чимось духовним! Кожному має бути зрозуміло, 
що тут ми вже знаходимося в алхімії і магії!
 • Третій принцип — закон стріпування.

В процесі стріпування гомеопатичний препарат начебто напов-
нюється космічною енергією.
 • Четвертий принцип — т. зв. гомеопатична типологія. Це 

аналогія астрологічних гороскопів! Суттю гомеопатії є магія 
і віщування. Обидві ці форми є засуджені Божим словом в 
Старому і Новому Завіті.
Акупунктура
Акупунктура є частиною поганської окультної китайської ме-

дицини (або швидше народного цілительства). Вона базується на 
поганському розумінні т. зв. світової енергії і світового духа Тао 
або Чі та випливає з теорії про інь і ян, яку неможливо поєднати 
з християнством!

В акупунктурі і гомеопатії використовуються не природні 
сили, а духовні істоти. Хто піддасться такій терапії, відкриває 
двері цим темним істотам.
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Метод Сильви
В основі цього методу лежить автосугестія під час «релаксації» 

(«сходження до площини альфа»). Це є спіритизм.
«Бог не хоче, щоб ви були спільниками злих духів» (див. 1 Кор. 10, 20).
Рейкі
Рейкі — це по суті магія і посвячення демонам. Демони 

приховуються за невинним поняттям — універсальна космічна 
(зціляюча) енергія рейкі (Кі).

Рейкі — це насамперед магічно-спіритичний ритуал, відкриван-
ня себе на «допомогу демонів». Ситуація аналогічна як у випадку 
ТМ (трансцендентальної медитації), де джерелом сили та умовою 
всієї надприродної діяльності є вступний акт ідолопоклонства 
та прикликання на допомогу духів (демонів). Рейкі не має 
нічого спільного з християнством. Що повинен робити той, 
хто вже посвятив себе? Відректися цього духа і попросити про 
молитву за визволення.

Гіпноз
Гіпноз — це метод, заснований на сугестії, а це обов’язково 

означає, що при ньому, принаймні до певної міри, доходить до 
поневолення однієї особи іншою. Такий стан може спричини-
ти (а часто так і стається) душевні зранення, а деколи може 
викликати і божевілля. Щодо застосування гіпнозу у зв’язку з 
окультизмом або парапсихологією, то в таких випадках наслідки 
бувають страшні і диявольська сила величезна. Саме тим, що гіпноз 
на якийсь час ослаблює волю, він полегшує проникнення дияволь-
ського впливу в людську істоту. Лікар, який використовує цей ме-
тод, нездібний до Божого діла! Старе поганське демонське мис-
тецтво сугестії і гіпнозу знову з’явилося під невинним при-
криттям т. зв. модерної науки. Православна Церква в сучасній 
Росії не дозволяє своїм віруючим жодного використання гіпнозу!

Магнетизм, біомагнетизм
Біомагнетизм пов’язаний з магією і спіритизмом, тому не можна 

говорити про нього ізольовано від інших окультних практик.

Сучасна психологія і окультизм
Сучасна психологія поділяється на багато напрямків. Осно-

вою всіх є вчення двох «отців модерної психології» З. Фрейда і 
К. Ґ. Юнга. Коли К. Юнг був на межі психічного розладу, він 
«здобув» духовного провідника — «Філемона» (демона). Аж при 
кінці свого життя Юнг зізнався, що вся його праця і твори похо-
дили зі страшних досвідів з духами, які на нього часто напада-
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ли і довели майже до шаленства. Юнг зміфологізував свої 
духовні досвіди і означив їх як «екстеріоризація» подавлених 
бажань, спогадів, побоювань і архетипів, які походять з міфічної 
колективної свідомості.

З. Фрейд, окрім дослідів з гіпнозом, проводив досліди і з 
наркотиками. Він також призначав наркотики (кокаїн) своїм 
пацієнтам.

Бачимо, що сам корінь модерної психології є отруйний і прог-
нилий. Вся сучасна психологія наскрізь просякнута окультиз-
мом і фальшивим містицизмом (передусім, орієнтальним).

К. Роджерс, засновник гуманістичної психології, не приховує 
своєї участі у спіритичних сеансах.

Багато сучасних психологів переймають досвід від індуїст-
ських ґуру, а деякі навіть стали ними.

Що таке «channeling»? Це т. зв. перенесення інформації з 
невидимого світу через медіумів. Він пов’язаний зі забороненим 
спіритизмом.

Що таке «rebirthing»? Це введення за допомогою гіпнозу до 
вигаданих попередніх форм життя! Ця практика не тільки забо-
ронена Церквою, але й шкідлива для людської психіки. Йдеться 
про зв’язок із хибним вченням про реінкарнацію.

Радіостезія, лозошукання
Це також форма віщування — лоза або маятник відповідає на 

конкретні питання. Подібне відбувається у спіритизмі.

Інвазія поганства у християнський світ
від II Ватиканського Собору (1962–65)

Єресі модернізму приготували шлях до інвазії поганства. За 
модернізмом стоїть філософія атеїзму. Філософи XIX століття 
пропагували теорію Дарвіна про походження людини, якою від-
кинули правду про створення Всесвіту та людини Богом-Твор-
цем (розумний задум). Атеїзм, тобто безбожність, ґрунтується на 
людській гордині, яка відкидає Бога. Чому? Бо людина робить 
себе богом і не хоче підкоритися мудрим законам, особливо у 
сфері моралі. Цей дух атеїзму, пропагований ліберальними тео-
логами (модерністами), проявився в т. зв. деміфологізації Біблії. 
Він викреслив зі Святого Письма все надприродне, тобто всі 
чудеса і саме воскресіння Христа. Дух брехні та смерті II Вати-
канського Собору (1962–65) відкрив двері для всіх єресей і по-
ступово нормалізував їх як нове вчення Церкви. Однак перш за 
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все він відкрив двері поганству, яке пов’язане з усіма формами 
окультизму (спіритизмом, магією, віщуванням) та з моральною 
нечистотою (содомія). Декретом «Nostra aetate» він оголосив не-
критичну пошану до поганства, а тим самим і до демонів, яких 
вшановують погани замість істинного Бога.

Вся система міжрелігійного діалогу, яка є плодом II Ва-
тиканського Собору, базується на брехні, а саме:

1. Слід помилково припустити, що погани мають рівноцінний 
шлях до спасіння, а це брехня.

2. Їм заборонено в повноті і силі проповідувати Євангеліє, щоб 
вони могли навернутися і бути спасенними.

3. Не можна проповідувати, що Ісус Христос є єдиним Спа-
сителем, а це зрада Христа і Церкви.

4. Необхідно стверджувати, що поганські практики та буд-
дійські медитації збагачують нас, а це великий обман.

По суті, весь міжрелігійний діалог — це зрада Христа і Церкви. 
Якщо порівняти поганський буддизм та індуїзм з Євангелі-
єм Христа, то Євангеліє — це шлях до неба, а поганство — 
це шлях до пекла.

«Яка спільність праведності з беззаконням? Що спільного між 
світлом та темрявою? Яка згода між Христом і Веліялом? …
Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Ми бо храм Бога 
живого» (2 Кор. 6, 14–15).

Плодом лжесобору є і архиєретик та ідолопоклонник на пре-
столі Петра — Франциск Бергольйо.
 • Він інтронізував у Ватикані поганського демона Пачама-

му (2019).
 • Він просовує легалізацію співжиття (псевдоподружжя) со-

домітів і т. зв. усиновлення ними дітей, викрадених у їхніх 
батьків (2020).

 • Він пропагує небезпечну мРНК вакцину, яка змінює геном 
людини і містить тканину, вирвану живцем у дітей перед їх-
нім убивством під час аборту. Це сатанізм! Вакцинація також 
призводить до обов’язкового чіпування людства, а Бергольйо 
замість того, щоб очолити радикальний опір, з допомогою 
брехні та маніпуляцій стверджує, що ця вакцина має бути 
для всіх! Той, хто її не прийме, начебто загрожує іншим і чи-
нить тяжкий гріх. Така позиція — це позиція сатаніста, який 
виступив проти Бога! Водночас це злочин проти людства та 
людяності!
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Щодо содомії, то Боже слово наполегливо застерігає від неї 
дочасним (2 Пт. 2) та вічним (Юд. 7) вогнем.

Від чіпування Святе Письмо застерігає вічним покаранням: 
«Дим мучення їхнього на віки вічні здіймається, і не мають спо-
чинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові його, і 
якщо хто приймає клейно імени його» (Об. 14, 11).

Східні канони (Православної Церкви)
Правило 61 (VI Вселенського Собору): «Ті, які шукають чарів-

ників або їм подібних…, підпадають під правило шестирічної 
епітимії. Тих, які в цьому перебувають, які не уникають цих 
шкідливих поганських вигадок і не навертаються, наказуємо 
повністю виключити з Церкви».

Правило 65 (св. Василія Великого): «Хто розкаявся з чарів-
ництва чи з отруювання, хай звершить в покаянні покуту, 
установлену для вбивці».

Правило 83 (св. Василія Великого): «Ті, які займалися чара-
ми і наслідували поганські звичаї чи приводили когось до свого 
дому для чарування або очищення (пор. геопатогенні зони — 
прим. авт.), підпадають під правило шестирічної епітимії».
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ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ

Коли наш Спаситель народився у Вифлеємі, згідно зі законом 
Мойсея на восьмий день Він був обрізаний. Йому дали ім’я Ісус, 
по-єврейськи Єгошуа, що означає «Господь є (наше) спасіння». Це 
Ім’я є святе і відноситься до Триєдиного Бога. Святе Письмо свід-
чить: «Кожен, хто призове Ім’я Господнє, спасеться» (Рим. 10, 13). 
І далі: «Ні в кому іншому немає спасіння» (Діян. 4, 12). «Тому і Бог 
Його вивищив і дав Йому Ім’я, що понад усяке ім’я, щоб перед 
Іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі й під 
землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь 
(Бог)» (Флп. 2, 9–11). В цьому Імені апостоли виганяли демонів, 
оздоровлювали хворих і воскрешали мертвих. В єдності з цим 
Ім’ям, тобто в єдності з Ісусом, вони також страждали і поми-
рали як мученики. У цьому ми маємо наслідувати апостолів, 
мучеників і святих.

СВЯТИЙ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ,
АРХИЄПИСКОП КЕСАРІЙСЬКИЙ, УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

Найбільшою оздобою в історії Церкви є «сім’я святих» з Ке-
сарії Каппадокійської, звідки походив св. Василій. Його батько, 
св. Василій Старший, і мати, св. Емелія, мали десятеро дітей. 
Крім Василія стали визначними й інші їхні сини: св. Григорій, 
єпископ Ниський, та св. Петро, єпископ Севастійський, а також 
донька св. Макрина. Троє рідних братів, святі сини святих бать-
ків, стали єпископами. Це рідкісне явище, яке більше ніколи і 
ніде не повторювалося в історії.
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Василій народився наприкінці 
329 року в Кесарії Каппадокійській. 
Про його добре виховання подба-
ла мати св. Емелія, а згодом бабу-
ся св. Макрина старша, вихованка 
св. Григорія Чудотворця, яка жила у 
своєму маєтку в Понті. Вони вже з 
ранніх літ вклали в його душу побож-
ність, покору і любов до чистоти. На-
віть у пізньому віці Василій з повагою 
і вдячністю згадував особливо бабусю 
Макрину. Він писав: «Моя блаженна 
бабуся Макрина виховувала і навчала 
мене слів блаженного Григорія, які вір-
но зберігала в пам’яті. Їх вона прище-
пила і мені. Я пишаюся тим, що зберіг 
і розмножив в собі науку про Бога, яку 
прийняв від моєї блаженної матері 
Емелії та від моєї бабусі Макрини». 

Також чеснотлива сестра Макрина, на яку після смерті батька 
лягла турбота про молодших братів і сестер, оскільки мати Емелія 
була хвора, мала велику заслугу в духовному зростанні Василія.

Перші основи наукової освіти дав Василію його батько Васи-
лій Старший, відомий юрист і учитель красномовства в Кесарії. 
Після такого виховання в батьківському домі Василій пішов 
учитися до вищих шкіл в Константинополі. Там він слухав лекції 
найвідомішого на той час учителя красномовства Ліванія. Ско-
ро він завоював його пошану та прихильність своєю чоловічою 
серйозністю та любов’ю до наук. Звідти, щоб завершити освіту, 
Василій вирушив до Атен, осередку грецької освіти та провідного 
центру для спрагненої знань молоді з Європи та Азії. Тут під час 
навчання він познайомився зі своїм другом Григорієм Назіан-
ським, якого знав ще з дому. Обидва шляхетні юнаки жили в 
Атенах у найвірнішій дружбі. Вони мешкали разом і заохочували 
один одного до побожності, богобійності та пильності. Юнаки 
уникали світу, тому знали в місті лише дві вулиці ― одну, якою 
ходили до храму, а другу ― до школи. Вони базували свою репу-
тацію не на тому, щоб про них добре говорили, але щоб справді 
бути досконалими християнами. Тоді з ними у Атенах навчався 
і Юліан Відступник. Василій досяг у навчанні знаменитих успі-
хів і приблизно через чотири роки, закінчивши його, 355 року 
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повернувся на батьківщину. Але опинився перед вибором, який 
стан життя обрати. Серце спонукало його до самозречення, але 
його ревний дух прагнув громадської діяльності. Невдовзі він 
обрав шлях юриста і скоро прославився як відомий оратор. Це 
приносило йому велику честь і славу, але з часом Василій вто-
мився від неспокійної та хвилюючої праці в суді. Крім того, його 
благочестива сестра Макрина не переставала переконувати його 
присвятити свої дорогоцінні здібності більш благородному покли-
канню та вищій меті. Їхній молодший брат Навкратій вирішив 
обрати пустельницьке життя. Але одного разу він перевернувся 
на човні та потонув. Коли мати, брати і сестри стояли в сльозах 
над його труною, Макрина скористалася цією болісною нагодою 
і сказала Василію: «Що було б з твоєю душею, якби ти тепер був 
на його місці?». Ці слова глибоко зворушили молодого Василія. Він 
цілим серцем навернувся до Господа і прийняв святе хрещення1. 
Тоді почав вивчати священні науки з такою ж старанністю, з 
якою в Константинополі й Атенах присвячував себе світським 
наукам. Він полюбив тихе побожне життя, сповнене самозре-
чень. Потім вирушив у Єгипет, Палестину та Сирію, де відвідав 
пустельників та монастирі, щоб навчитися від них простоти і 
мудрості побожного християнського життя. Він також подоро-
жував по святих місцях Палестини і молився там.

Життя монахів та пустельників, сповнене самовідречень, їхні 
суворі пости, чування, ревність у молитві та розважаннях, поко-
ра, апостольська убогість, братня любов і дитяча радість у Бозі 
так зворушили Василія, що він став новою людиною, ніби проки-
нувшись з глибокого сну. Він гірко шкодував над тими роками, 
які присвятив стремлінню до світської мудрості. Повернувшись 
на батьківщину, він роздумував про набутий досвід і почав вико-
нувати те, що захоплювало його в житті пустельників та монахів. 
Тим часом його хвора мати Емелія з дочкою Макриною переїхали 
до свого маєтку в Понті, на річці Іріс, поблизу Нової Кесарії. Тут 
Макрина заснувала дівочий монастир і жила в ньому з матір’ю та 
своїми подругами у побожності, самозреченні та добродійності.

Василій оселився недалеко від цього монастиря у мальовничій 
долині на другому березі річки Іріс, де заснував скит. Невдовзі 
він заохотив прибути до нього у пустиню свого улюбленого друга 
Григорія, і обидва тут жили блаженно, як брати, у суворій дис-
ципліні, служили Богові молитвою, читанням Святого Письма, 

1 У ті часи християни приймали хрещення аж у зрілому віці.
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роздумами та співом псалмів. Вже в пізньому віці св. Григорій з 
радістю згадував про цей щасливий час, який він провів з Васи-
лієм у пустині, і написав: «Хто поверне мені ті щасливі дні, коли 
я був зайнятий з тобою спільною роботою, переживаючи духовне 
блаженство?! Хто поверне мені цей спів псалмів, нічні чування і 
ті молитви, які віддаляли нас від землі та підносили на небеса 
до того життя, яке не має нічого спільного з цим світом?!».

З часом Василій зібрав навколо себе багато пустельників з 
навколишніх земель для спільного життя і заснував для них 
монастир. Для своїх братів він був неосяжним прикладом са-
мозречення. Їв тільки хліб, зела і пив воду. Спав на твердому 
ліжку і умертвлявся фізичною працею та нічним чуванням на 
молитвах ― аж настільки, що, за словами Григорія Назіанського, 
був подібний до мерця. За його прикладом монахи молилися, 
розважали, читали Святе Письмо і Отців Церкви, складали тво-
ри та священні пісні, обробляли землю і прокладали в околицях 
дороги. Василій черпав зі свого багатого досвіду і склав для 
монахів глибокі правила монашого життя ― обширні і короткі, 
таким чином ставши законоположником монашества на Сході.

Василій був у пустелі невимовно щасливий, але Бог покликав 
його на інше місце. Його великі чесноти, глибока освіченість і не-
втомна ревність не мали залишатися прихованими в усамітненні, 
але мали світити на високому свічнику в Церкві. У 364 році єпископ 
Кесарійський Євсевій закликав його до себе і призначив лектором 
(читцем Святого Письма) у своєму катедральному храмі. Через два 
роки Василія, проти його волі, Євсевій висвятив на священника.

У той час імператор Валент почав поширювати і утверджу-
вати у своїй імперії аріанську єресь. Також в Каппадокії вірі 
загрожувала велика небезпека особливо тому, що єпископ Кеса-
рійський Євсевій був при владі лише короткий час і не походив 
зі священицького середовища. Він сам бачив, що є абсолютно 
нездатний захищати правовірне вчення від єретиків. У цей не-
безпечний час Василій був прекрасним помічником і порадни-
ком старенького та слабкого єпископа і душею його пастирської 
діяльності. Він невтомно проповідував Боже Слово, боровся з 
єресями, зміцнював віру і зробив Кесарію могутньою твердинею 
для захисту Божої правди від нападів аріан.

У 367 і 368 роках в Каппадокії через неврожай настав голод. 
Особливо Кесарія страждала від нестачі їжі. Лихварі закрили 
свої заповнені зерносховища, таким чином привівши до великої 
дорожнечі зерна. Василій змусив їх відкрити свої зерносховища 
і не підвищувати ціни на зерно. З проповідальниці він невтомно 
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закликав бідних людей до терпеливості, а багатих ― до щедрості, 
щоб полегшити загальну нужду. Потім сам випереджував всіх 
добрим прикладом, щодня годуючи велику кількість голодних 
людей, і не лише християн, але й євреїв, які горнулися до нього 
з міста та околиць. Завдяки цій благодійності Василій здобув 
загальну пошану та любов людей.

У 370 році помер старенький архиєпископ Кесарії Євсевій, а 
його наступником обрали Василія. Аріани хотіли перешкодити 
виборам, але їм це не вдалося. І при цьому високому церковному 
сані Василій продовжував жити строго, убого і просто, як звик 
у пустелі. Численні доходи з великих архиєпископських маєтків 
він використовував на благо святої Церкви і для загальних добро-
чинних цілей. Найпрекраснішим пам’ятником його благодійності 
був величезний заклад християнського милосердя, який на його 
честь назвали «Василіада». Це була велика сукупність домів за 
міською брамою, куди Василій приймав без розрізнення усіх 
людей: бідних, старих, нездатних до праці, хворих, прокажених, 
подорожніх, самотніх і сиріт, проявляючи до них милосердя. Тут 
також були школи, майстерні та помешкання для священників, 
лікарів і опікунів. «Василіада» в той час вважалася чудом світу.

Пильну увагу Василій приділяв вихованню та освіті духовен-
ства, піднесенню релігійного життя та придушенню непорядків, 
які з вини аріан ширилися між людьми. Він невтомно проходив 
просторими землями свого архиєпископства в Каппадокії та Пон-
ті, ведучи духовенство до пильного виконання своїх обов’язків та 
побожного життя, утверджуючи своє мале стадо у правдивій вірі, 
ведучи на шлях святості та намагаючись навчати і навертати 
зведених єретиків. Будучи архиєпископом, він постійно дбав про 
розвиток монашого життя і заснував багато нових монастирів.

Василій вів особисту довірливу кореспонденцію з папою 
св. Дамасом і архиєпископом Олександрійським св. Атанасієм 
Великим. Разом з ними працював над захистом Божої правди 
від аріан і після смерті св. Атанасія (373 рік) був на Сході голов-
ним оборонним муром від навали цих єретиків. Він заснував 
декілька нових єпархій, а також переконав свого друга Григорія 
Назіанського, щоб, хоч і неохоче, прийняв єпископські свячен-
ня і зійшов на новостворений єпископський престол у Сасимі. 
Також свого брата Григорія Василій спонукав посвятити себе 
церковному служінню і зайняти престол єпископа Ниського.

Священна ревність вивела Василія і за межі Кесарійської ар-
хиєпархії, завдяки його зусиллям вдалося повернути до Церкви 
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багатьох єретиків — македоніанців, які заперечували Божество 
Святого Духа. Він також спонукав багатьох аріан відректися від 
єресі, і вони з покаянням повернутися до лона Церкви. Про цю 
благословенну працю Василія почув імператор Валент (364–378). 
Він розлютився і наказав, щоб відомого захисника віри або зму-
сили приєднатися до аріан, або вислали у вигнання з Кесарії. З 
цією метою до Кесарії був посланий начальник імператорської 
гвардії Модест. Він прикликав Василія і переконував його по-
слухати імператора, інакше буде покараний. Модест сказав: «Як 
ти сам один наважуєшся протирічити імператору і мати іншу 
віру, ніж він?». Тоді погрозив йому конфіскацією майна, вигнан-
ням і навіть смертю. Василій насміявся над цими погрозами і 
спокійно відповів: «Що імператор може взяти від мене? У 
кого нічого немає, у того нічого не можна взяти. У цьому 
світі не потребую нічого, крім кількох книг, шматка хліба 
і убогого одягу. Вигнання зі землі не торкнеться мене, бо я 
не прив’язаний ні до одного місця на цьому світі, Бог буде 
зі мною і я всюди буду Його гостем. Мучеництво не може 
заторкнути мене, бо у мене майже немає тіла. Смерть 
буде бажана для мене, бо швидше приведе мене до Бога, 
для Якого я живу і Якому служу. Тому скажи імператору, 
що я його не боюся!». Модест був вражений цією відповіддю і 
сказав: «Так зі мною ще ніхто не говорив». Василій відповів: «На-
певно, з тобою ще не ніколи не говорив католицький єпископ!».

Коли незабаром імператор Валент прибув до Кесарії, Модест 
описав йому свою розмову з Василієм. Непохитна хоробрість, 
серйозна гідність і глибока мудрість святого архиєпископа зво-
рушили імператора і викликали таку повагу до нього, що він не 
наважився виконати розпорядження про його вигнання, яке вже 
було підписане. Імператор заборонив турбувати архиєпископа, 
надіслав йому багато дарів для роздавання убогим і навіть на 
Різдвяні свята прийшов у катедральний храм на Службу Божу. 
Тут він став наочним свідком палкої побожності віруючих людей, 
які переповнювали святиню. Коли імператор почув прославні 
церковні гімни і дивився на святого архипастиря, з яким бла-
гочестям той звершує Службу Божу, то здригнувся і ледь не зне-
притомнів. Непевним кроком він пішов до вівтаря з жертовними 
дарами, але ніхто не прийняв їх з рук цього явного єретика.

Через деякий час аріанам вдалося змусити імператора вида-
ти наказ про відправлення Василія у заслання. В ніч перед тим 
днем, коли архиєпископа мали вивезти, раптово захворів 6-річ-
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ний син імператора, а імператриця скорбіла від великого горя. 
Імператор побачив у цьому Божу кару і поспішно покликав Ва-
силія до себе. Як тільки архиєпископ підійшов до нього, хворому 
хлопчику полегшало. Василій, натхненний Богом, сказав, що син 
залишиться живим, якщо його охрестять у правовірній вірі. Але 
імператор не погодився і охрестив його у аріан. Хлопчик знову 
захворів і помер. Тоді імператор знову хотів підписати наказ про 
вислання Василія у вигнання, але коли сів, йому затремтіла рука 
і зламалося перо. Тоді імператор розірвав документ і відмовився 
від подальших переслідувань ревного архиєпископа.

Василій наполегливо і невтомно працював на користь Церви, 
боровся за поширення правдивої віри і ревно захищав її від 
єретиків. Він дбав про піднесення духовного життя, про вічне 
спасіння та дочасне благо повірених йому душ. І все це він робив 
незважаючи на те, що майже постійно був недужий. Його тіло 
було ослаблене постами, чуваннями і хворобами. Він висвятив ще 
кількох священників на єпископів, а потім негайно був змушений 
лягти і очікував неминучої смерті. Його останньою молитвою 
було: «В руки Твої, Господи, віддаю духа мого!». Так він уснув у 
Господі 1 січня 379 року у своїх неповних 50 років життя. На 
його похорон зібралися сотні тисяч людей з міста та всієї Кап-
падокії. Усі вулиці, куди прямувала процесія, були переповнені 
натовпами плачучих людей. Віруючі горнулися до труни святого 
архиєпископа, щоб ще торкнутися його одягу або щоб на них 
хоча б впала тінь з його тіла. Згодом голову цього святого здобув 
імператор Карл IV і подарував її празькому собору св. Віта.

Вдячне християнство по праву присвоїло св. Василію назву 
«Великий». Церква може похвалитися цим святим як відомим обо-
ронцем правовірного вчення від аріан, ревним пастирем народу 
і його провідником на шляху спасіння. Цей славний церковний 
учитель залишив по собі знамениті твори: П’ять книг про Боже-
ство Христа Господа та про Божество Святого Духа, тлумачення 
першої книги Мойсея та Псалмів, різні духовні розповіді, два 
види монаших правил та багато листів, з яких збереглося 366. 
У них змальовано правдивий образ духовної боротьби тодішніх 
бурхливих часів. Усі ці твори відрізняються глибокою мудрістю 
та ясністю думки. Цими творами аж до сьогодні св. Василій 
виступає оборонцем віри і противником новочасних єретиків.

Цінною спадщиною св. Василія є і його Літургія (обряди та мо-
литви Служби Божої), яку досі використовує грецька Церква, а всі 
слов’яни грецького обряду мають її у старослов’янському перекладі.
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ПРЕПОДОБНА ЖЕНЕВ’ЄВА1

Свята Женев’єва, звана Паризь-
кою, народилася 421 року в Нан-
тері поблизу Парижа. Батьки Же-
нев’єви мали римські імена Северус 
і Геронтія. Коли вона була ще ди-
тиною, по дорозі до Англії зупини-
лися у них два єпископи-місіонери 
Герман і Луп. Коли Герман побачив 
малу Женев’єву і як з її очей засяя-
ла невинність, то сказав батькам: 
«Виховайте дівчинку для Бога». На 
прощання дав їй мідну монету зі 
зображенням Розп’ятого.

Коли Женев’єві було 15 років, 
вона разом з двома товаришками 
склала перед Паризьким єписко-
пом обіт дівочої чистоти. Її серце 
палало любов’ю до Бога. Коли чула, 
що хтось своїми гріхами образив 
Бога, гірко плакала.

Після смерті батьків Женев’єва переїхала до Парижа, де жила 
в домі своєї похресниці у глибокому покаянні. З 15 до 50 років 
вона їла лише двічі на тиждень. Їжею для неї був ячмінний хліб 
і мед. Лише в старшому віці, за вказівками лікарів, їла рибу та 
молоко. Ніколи не пила вина та алкогольних напоїв. У ніч з суботи 
на неділю завжди чувала на молитвах, літом чи зимою, завжди 
була першою на Богослужіннях. Її чеснота була надто великою, 
щоб її зрозуміли люди зі світським мисленням. Тому не дивно, що 
про діву поширювалися погані чутки. Женев’єву звинувачували 

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 3 січня.
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перед єпископом у лицемірстві та дивакуватості. Єпископ був 
неприємно вражений цими розмовами. Щоб переконатися, він 
без попередження увійшов у її помешкання, однак був зворуше-
ний покірним покаянним життям та мовчазною терпеливістю 
святої, і це усунуло останні сліди підозри. Потім єпископ палкими 
словами захистив святу перед усіма людьми. Її терпіння, як фі-
зичні, так і душевні, були підготовкою до майбутнього завдання 
святої діви ― порятунку народу і міста.

У 451 році жорстокий поганський король гунів Аттіла заполо-
нив своєю армією Францію і наближався до Парижа. Люди трем-
тіли від жаху, бо куди прийшли гуни, там грабували, спалювали і 
вбивали. Весь Париж був наляканий. Жителі вирішили покинути 
місто і втекти в землі, які були безпечніші під час нападу ворогів. 
Тут вийшла Женев’єва зі своєї монастирської самоти і скликала 
паризьких жінок. Вона закликала їх ревно молитися, постити і 
каятися, щоб Господь Бог відвернув від міста нещастя. Жінки 
послухали. Також чоловікам вона радила не покидати міста, бо 
будуть спустошені саме ті краї, куди вони хочуть тікати, але 
Париж з ласки Спасителя буде врятований. І справді, сталося 
так, як і провістила свята діва. Аттіла зупинився перед Пари-
жем і помчав в іншому напрямку. Згодом він був переможений 
в бою. Так жителі міста пізнали, що Женев’єва своєю молитвою 
та порадами врятувала їх від погибелі і почали її дуже поважати.

Вельми шанував святу діву король Хільдерік. І хоч був пога-
нином, за її заступництвом дарував життя кільком засудженим 
на смерть. Але одного разу він нізащо не хотів помилувати засу-
джених. Щоб Женев’єва не прийшла за них просити, він наказав 
замкнути ворота, якими свята діва приходила на місце страти. 
Як тільки Женев’єва почула це, поспішила знову просити у ко-
роля милості для бідних грішників. Коли підійшла до замкнених 
воріт, на подив усіх присутніх вони одразу ж відкрилися. Вона 
так гаряче благала короля за засуджених, що й цього разу його 
серце зм’якло і він дарував їм життя.

Передання розповідає, що однієї ночі, коли свята йшла до цер-
кви на нічну молитву і служниця їй світила, погасла свічка. Як тіль-
ки Женев’єва взяла свічку в руку, вона знову спалахнула, запалена 
ангельською рукою. Тому святу зображають зі свічкою в руці. Свіч-
ка ― символ жертовності, вона горить і згорає у служінні іншим. 
Це символ нашої святої, яка цілі ночі молилася за грішне місто.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ЄВФРАСІЯ1, ДІВА

Євфрасія походила з міста Нікомидії, жила за 
царювання імператора Максиміана. Була вірною 
рабою Ісуса Христа. Ідолопоклонники примушу-
вали її принести бісам жертву. Коли ж діва не 
підкорилася, її жорстоко побили, та вона все 
мужньо зносила. Тоді віддана була на осквер-
нення мужеві-варвару. Він же, взявши її, вів 
у дім свій. А вона безперестанно умом своїм 
молилася до нескверного і пречистого Жениха 
свого Христа Господа, щоб дав ласку до кінця 
звершити подвиг мучеництва і зберіг її дівство 
непорушеним. Тоді ж прийшла їй думка, що має 
робити. Коли скверний варвар замкнув за со-
бою двері, свята відразу ж попросила вислуха-
ти її, бо хоче розкрити йому якусь таємницю. 
Сказала, що знає зілля, від якого не візьме його 
ніяка зброя супротивників, якщо при собі його 
носитиме, і пообіцяла його йому дати. Варвар 
же сказав їй: «Потім даси мені зілля те». Від-
повідала мудра дівиця: «Не можна, щоб те зілля 
нарвала жінка, але лише чиста дівчина. Як-

що-бо не від дівчини чисте зілля те явлене буде, то зовсім діяти 
не буде». І відпустив її варвар, поки зілля те йому покаже. Свята 
ж, у сад пішовши і зілля якесь там знайшовши, показала йому. 
Він же запитав: «А як довідаюся, чи правда те, що ти кажеш?». 
Вона ж зілля те поклала на шию свою і сказала йому: «Візьми 
меч гострий і замахни сильно обома руками, і вдар мене в шию 
скільки можеш, і з цього довідаєшся, що анітрохи не пошкодить 
мене меч твій». Він же повірив у те, що вона сказала. Взявши меч, 
наніс над головою святої діви і, замахнувшись сильно, вдарив та 
відтяв її чесну голову. Зрозумівши, що вона насміялася з нього, 
скреготав зубами своїми, але нічого не міг зробити: вже-бо мудра 
діва відійшла неосквернена до свого Жениха Христа, залишивши 
предивний образ цноти своєї, бо в цій безвихідній ситуації воліла 
радше мученицькою смертю померти, ніж дівство своє згубити.

1 Її пам’ять вшановуємо 19 січня (1 лютого).
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПЕТРО,
НАЗВАНИЙ ВАЛСАМИТ1

Петро, що й Валсамитом був званий, схоплений був у місті 
Авлоні в часи жорстокого гоніння християн. Родом же був із 
села Анеа поблизу Єлевферополя2. Привели його до Севіра-кня-
зя і той почав допит, запитуючи: «Як називаєшся?». Відповідав 
Петро: «Батьки назвали мене Валсамит, іменем же духовним, 
яке прийняв при хрещенні, Петром іменуюся». Сказав князь: 
«Якого ти роду?». Відповідав Петро: «Християнином є». Спитав 
князь: «Який маєш сан?». Відповідав Петро: «Більшого чи кращого 
сану мати не можу, більше від того, що християнином є». Го-
ворить князь: «Чи маєш батька?». Відповідав Петро: «Не маю». 
Князь казав: «Брешеш, я-бо чув, що батька маєш». Відповідав 
Петро: «У Євангелії сказано, щоб від усього відректися, ідучи на 
сповідання Імені Господнього». Казав князь: «Чи знаєш наказ цар-
ський?». Петро відповів: «Я наказ Бога мого знаю, що є істинний 
і вічний Цар». Князь казав: «Звеліли наймилостивіші царі, щоб 
усі християни або принесли жертву богам, або різними загинули 
карами». Петро відповів: «І істинний вічний Цар звелів, що коли 
якщо хтось принесе жертву бісам, а не Богові живому, той навік 
загине. Ти розсуди справедливо: чи годиться ту заповідь Царя 
Небесного переступати?». Сказав князь: «Принеси жертву богам, 
послухай мене і виконай заповідь царів наших». Відповів Петро: 
«Я рукотворним богам, дерев’яним і камінним, на яких ви 
подібні, не принесу жертви». Князь мовив: «Образу нам чиниш, 
не знаєш, що владу маю вбити тебе?». Петро відповідав: «Я не 
ображаю тебе, але що написано в Законі Господньому, 
те говорю: “Ідоли народів — срібло і золото, діла рук люд-
ських, уста, очі, ніздрі, вуха, руки, ноги мають, але ані не 
говорять, не бачать, не чують запаху, не рухаються, ані 
не ходять”. Говорить же Господь у Писанні: “Подібними на 
них хай будуть ті, що роблять їх, і всі, що покладаються 
на них”. Якщо Господь устами пророків і Святим Духом 
це сказав, то як ти мені кажеш, ніби образу чинив тобі, 
сказавши, що ти подібний на каміння і дерево німе та 
глухе, в якому ви бісів вшановуєте? І ще й мені радиш, 
щоб я був на тебе подібний!». Сказав князь: «Послухай мене, 

1 Його пам’ять вшановуємо 12 (25) січня.
2 Місто в провінції Сирія Палестинська, сучасний Бейт Гуврін.
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помилуй сам себе і принеси богам жертву». Відповідав Петро: 
«Тоді справді помилую себе, якщо не принесу жертви богам ва-
шим і не відступлю від істини. Але тому, що невірний ти, через 
те не ймеш віри ні мені, ні Закону Божому, що коли хтось богам 
принесе жертву, той загине. Але чому зволікаєш? Роби, що тобі 
наказане». Князь сказав: «Ще терплю, чекаючи, поки роздумаєш 
і принесеш жертву богам і звільнишся від мук». Відповів Петро: 
«Марно чекаєш, роби вже, що маєш робити, і виконай діло 
отця твого, диявола, бо я не чинитиму за волею вашою, 
ані не попустить мене чинити те Господь мій Ісус Хри-
стос, Йому ж служу з усього серця». І звелів князь повісити 
його. Коли ж він висів, сказав князь: «Що скажеш, Петре, чи 
принесеш жертву богам, чи ні?». Відповідав Петро: «Дай ті 
залізні гаки і звели дерти мене ними, я-бо тобі казав не 
один раз, що не принесу жертви бісам, хіба самому Богові 
моєму, в Ім’я Якого страждаю». Звелів же Севір-князь му-
чити його сильно. Коли був мучений славний Божий мученик, 
не видав голосу болю, але тільки співав псалми, промовляючи: 
«Єдине лише попрошу в Господа — щоб жити в Домі Господньому 
по всі дні життя мого… Чашу спасення прийму й Ім’я Господнє 
призову». Коли те говорив, ще більше роздратувався князь й ін-
шим катам приступити звелів. Народ же, що обабіч стояв, бачив 
багато крові, що по землі текла, і співчував мученику, говорячи 
у своєму невіданні: «Помилуй себе, чоловіче, і богам принеси 
жертву, щоб від гірких цих мук вибавитися». Святий же Петро 
відповідав: «Ці муки нічим не є, ані болю жодного не приносять 
мені. Якщо ж відвернуся від Бога мого, то справді у найтяжчі 
муки впаду, які є безконечними». Князь мовив: «Що говориш, Пе-
тре? Принеси богам жертву, щоб коли розкаєшся, не було вже 
пізно». Відповів Петро: «Не розкаюся, ані жертви не принесу». 
Погрозив князь: «Я тебе на смерть передам». Відповідав муче-
ник: «Це є те, чого я бажаю, — щоб померти за Бога мого». 
Тоді князь дав на нього вирок смертний, говорячи: «Петра, який 
зневажив заповідь непереможних царів задля Закону Бога свого, 
на хресті розіп’яти велю». І так добрий воїн Христовий подвиг 
свій закінчив. Сподобився бути причасником страстей Владики, 
на хресті розп’ятим будучи. Постраждав свідок Христовий Петро 
Валсамит в Авлоні-граді, коли в Римі царював імператор Мак-
симіан, над усім же царював Господь наш Ісус Христос, Йому 
ж слава навіки. Амінь.

(Зображення цього святого див. на ст. 73)
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СВЯТИЙ ПРОРОК МАЛАХІЯ

Великий Бог у Своєму милосер-
ді посилав ізраїльському народові 
пророків, що йшли між людей, про-
повідували їм правду про Нього, 
вели їх до покаяння і підтримува-
ли у народі віру в прихід обіцяно-
го Месії. Останнім зі старозавітних 
пророків був св. Малахія, що по-
ходив з роду Завулона. Він наро-
дився після повернення євреїв з ва-
вилонської неволі і пророкував за 
400 років до приходу Ісуса Христа. 
З юності провадив чисте й непо-
рочне життя. Ім’я Малахія означає 
«Ангел Божий». Покликаний до про-
рочого служіння, Малахія був рев-
ним борцем за віру і Закон. Після 
повернення з полону юдеї чинили 
багато гріхів, які помножувалися через недбальство священни-
ків, які не дбали про свою паству. Це не могло не обурювати та 
не засмучувати пророка. Через Малахію Господь Бог дав Своє 
пророче слово до Ізраїля, записане в 3 главах.

У 1 главі Бог скаржиться через пророка на ізраїльський народ, 
який не любить і не шанує свого Небесного Отця: «Син шанує 
батька, а слуга господаря, коли ж Я Батько, то де Моя пошана?» 
(Мал. 1, 6). Далі жаліється на священників, що маловажать при-
писами Закону і не приносять Богу відповідні жертви: «Коли б то 
вже котрийсь із вас зачинив двері, щоб вам на Моїм жертовнику 
не палити вогню марно! Не до вподоби ви Мені стали, — говорить 
Господь сил, — і немилі Мені приноси з рук ваших» (Мал. 1, 10). 
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Тому Бог звістив, що відкине їхні жертви, а установить іншу, 
безкровну жертву Нового Завіту: «Бо від сходу сонця аж до його 
заходу між народами велике Моє Ім’я, і на кожнім місці Моєму 
Імені приноситься кадило й чиста жертва; бо Моє Ім’я між на-
родами велике, — говорить Господь сил» (Мал. 1, 11).

У 2 главі пророк Малахія виступає проти тих, що розводяться 
зі своїми жінками, і проти тих, що беруть жінок з-посеред поган: 
«Бо Мені осоружний розвід, — говорить Господь, Бог Ізраїля, — і 
той, хто насильством покриває свою одіж, — говорить Господь 
сил. Тому бережіть своє серце і не ломіть віри» (Мал. 2, 16).

У 3 главі пророк Малахія провістив прихід св. Івана Предтечі і 
прихід самого Спасителя: «Оце Я посилаю гінця Мого, й він приго-
тує дорогу передо Мною, і Господь, що ви Його шукаєте, прийде 
негайно у храм Свій. Ангел союзу, що ви його бажаєте, — ось він 
іде, — говорить Господь сил» (Мал. 3, 1). Також Бог через Малахію 
закликає Свій народ до покаяння: «З часу батьків ваших ви від 
Моїх Заповідей відступили і їх не пильнували. Поверніться ж до 
Мене, і Я до вас повернуся, — говорить Господь сил…» (Мал. 3, 7). 
У цій главі пророк описує і день останнього суду: «Бо ось надхо-
дить день, неначе піч палає. Тоді всі горді й усі злочинці будуть як 
солома, і спалить їх той день, що прийде, — говорить Господь 
сил, — і не зоставить їм ні кореня, ні вітки» (Мал. 3, 19). Однак 
той день буде радісним для праведних, бо в пророцтві Малахії 
читаємо: «Для вас же, що боїтеся Імені Мого, зійде сонце правди, 
і в його промінні буде спасіння. Ви вийдете вистрибом, немов 
на випасі телята, і безбожників топтатимете, бо вони будуть 
наче попіл у вас під ногами того дня, що Я готую, — говорить 
Господь сил» (Мал. 3, 20–21). Потім Бог через пророка обіцяє: «Ось 
Я пошлю вам Іллю пророка перед приходом дня Господнього, ве-
ликого і страшного. І він наверне серце батьків до дітей і серце 
дітей до батьків, щоб Я, прийшовши, не побив землі проклят-
тям» (Мал. 3, 23–24).

Пророцтва святого пророка Малахії надзвичайно важливі й 
легкозрозумілі. Вони були останнім нагадуванням ізраїльському 
народові, що незабаром прийде обіцяний Месія, який відкриє 
людям небо. Святий пророк помер у молодому віці і був похова-
ний зі своїми предками у своєму рідному селищі.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ГОРДІЙ

Святий Гордій був родом з 
Кесарії Каппадокійської. Він 
народився в християнській сім’ї 
і був вихований у правовірній 
вірі. Коли виріс, був вибраний 
до війська і став сотником. У 
той час імператор Максиміан 
(286–305) почав жорстоко пе-
реслідувати християн. Він забо-
ронив під карою смерті вірити 
в Ісуса Христа і наказав усюди 
поставити кам’яних і дерев’яних 
ідолів, щоб усі люди їх величали 
за богів та віддавали їм честь. 
Від тієї новини все місто стри-
вожилося й налякалося. Тих, які 
не корилися імператорові, жор-
стоко мучили. Воїни нападали на 
християнські доми, забирали майно, зневажали чоловіків, дівиць 
і жінок. В’язниці були переповнені, доми покинуті, натомість ліси 
і пустелі були повні людей, виною яких було лиш те, що вірили 
в Ісуса Христа. Безбожні руки зневажали християнські святині, 
перевертали святі престоли, розганяли священників. Жертва 
не приносилася, Службі Божій не було місця. Все було покрите 
смутком, тільки біси раділи.

Коли сотник Гордій бачив таке горе й знущання, то покинув 
військовий сан і, зневаживши славу цього світу, залишив багат-
ство, родичів, друзів, життєвий спокій та все, що таке приємне 
людям, які люблять світ і його насолоди, та пішов у пустельні 
й непрохідні місця. Там, очистивши молитвою своє серце від 
гріха, мав за вчителя Святого Духа, який відкривав йому Божі 
таємниці. Він усвідомлював марноту й тимчасовість життя, яке 
проминає, як тінь і сон. Читаючи Святе Письмо і молячись, він 
запалав незвичайною спрагою пролити свою кров за Христову 
віру та сильно забажав вічного життя, де постійно буде перебу-
вати зі своїм Богом Ісусом Христом. За Божим натхненням він 
задумав виступити на площі міста у день поганської урочистості 
на честь божка війни Марса. Також молитвою і постом, як до-
брий Христовий воїн, готувався до великої боротьби.
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Коли настав цей день, то на майдан зібрався увесь народ: по-
гани, євреї, навіть літеплі християни, щоб подивитися на кінські 
перегони. Коли усі з цікавістю спостерігали за вправністю наїз-
ників, тоді на середину з великою сміливістю вийшов св. Гордій, 
який безстрашно та голосно закричав слова пророка Ісаї: «Я дав 
приступити до Мене тим, що про Мене не питали. Мене знайш-
ли ті, що Мене не шукали» (Іс. 65, 1). Тими гучними словами він 
відкрито показав, що добровільно віддає себе на муки, наслі-
дуючи Ісуса, який Сам віддався у руки юдеям. Всі люди зразу 
звернули увагу на Гордія, який налякав їх своїм виглядом, бо, 
пробувши довгий час у пустині, був зарослий, мав пошарпану, 
майже зогнилу одежу, висохле тіло і підпирався палицею. Його 
лице просвічувала непереможна Божа благодать.

Впізнавши сотника Гордія, християни з радості плескали, що 
мають такого відважного брата, а ідолопоклонники з ненавистю 
кричали і домагалися від судді покарати його. Коли втихомирили 
народ, Гордія привели до управителя міста і той став його до-
питувати, хто він і звідки. Гордій все йому розказав про себе, і 
також те, чому втік у пустиню, а потім додав: «Я тепер вернувся 
сюди, щоб відкрито тобі сказати, що ваші накази проти Христа 
для мене ніщо. Я визнаю свою віру в Ісуса Христа, мою Надію й 
Захист. Коли я почув, що ти найбільше мучиш християн, то 
навмисне прийшов сюди, щоб віддати свою душу за святу 
віру. Один є Бог, Створитель неба і землі, Бог християн-
ський!». Розлючений тими словами, правитель крикнув слугам, 
щоб принесли бичі, пилки та приготували інше знаряддя мук, 
вогонь і залізо, кажучи: «Цей поганий чоловік вартий загинути 
не одною смертю, але багатьма». На це святий сказав: «Справді 
великої втрати я зазнав би, якби не переніс різних мук і 
терпінь заради Ісуса». Цими словами він ще більше розгнівав 
правителя і той наказав його мучити. У всіх терпіннях св. Гордій 
молився: «Господь мені Помічник і не боюся, що вчинить зі мною 
людина» (Пс. 56, 5) і «Не боюся зла, бо Ти зі мною» (Пс. 23, 4). А 
катам він сміливо говорив: «Чому стоїте? Рвіть моє тіло і шма-
туйте та на частини його розривайте. Робіть, що хочете, 
але моєї надії не відберете від мене! Бо скільки мені примно-
жуєте мук, стільки більше прийму нагород від мого Владики, 
бо замість мук, які ви накладаєте на моє тіло, прийму світлу 
одежу в небі».

Коли правитель не зміг гнівом і муками відвернути Гордія від 
віри, то почав підлесливими словами намовляти його до відступ-
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ництва. Він обіцяв йому багато дарів та великий воїнський сан. 
Однак святий сміявся з цього, кажучи: «Хіба можеш дати мені 
щось таке, що могло б бути краще від Царства Небесно-
го?». Правитель, чуючи це, зразу наказав стяти Гордія мечем.

Коли мученика вели на страту, усе місто йшло за ним. А родичі 
та знайомі обіймали його, плакали і вмовляли врятувати своє 
життя. Вони казали: «Єдиним словом врятуй себе від смерті, 
язиком зречися Христа, але серцем віруй у Нього, бо не язика 
слухає Бог, але твоє серце. Якщо так зробиш, то вгамуєш гнів 
правителя і Бог буде милостивий до тебе». Ці слова не ворогів, 
але близьких були великою спокусою для Гордія, але він серцем 
неустанно молився і внутрішньо опирався спокусі. Бог відкрив 
йому духовні очі і він побачив диявола, що бігав між знайо-
мими і родичами та намовляв їх. Бачачи це, Гордій сказав: 
«Не плачте наді мною», і, щоб не сказати прямо: «плачте над 
собою», мовив: «плачте над Божими ворогами, які переслі-
дують християн. Над тими плачте, що готують нам і собі 
вогонь та вічну муку. Припиніть розбивати мені серце, бо я 
не лише один раз, але й більше за Ісуса Христа готовий 
померти. Своїм язиком не можу відвернутися від свого Творця, 
бо слово Боже каже: “Серцем віруємо на оправдання, а уста-
ми визнаємо на спасіння” (Рим. 10, 10). Як відвернуся від мого 
Господа, якому кланяюся з дитинства, адже був вихований у 
святій вірі? Чи не затремтить небо, якщо відвернуся від Бога? 
Чи земля стерпить мене і чи не поглине мене живого? Чи не чули 
ви страшної погрози Ісуса: “Хто Мене зречеться перед людьми, 
того і Я зречусь перед Отцем Моїм небесним” (Мт. 10, 33)? Ви 
радите мені відректися Бога, щоб продовжити собі це ну-
жденне життя і купити вічну погибель? Якщо я втечу від 
тілесного болю, то не побачу добра праведників там, де нема 
болю. Я вам раджу: стійте у правді і проповідуйте нашого Го-
спода Ісуса Христа. Хочете цього чи ні, а все одно помрете, 
тож краще те, що має бути з примусу, прийняти тепер 
добровільно і одержати від Бога вічну нагороду. Коли б на-
віть земне добро було вічне, воно не варте небесного. Коли 
ж воно дочасне і скороминуще, то втратити через нього 
вічне, — чи не найбільша глупота?». Після тих слів святий 
перехрестився і з веселим лицем охоче поклав свою шию під 
меч. Так 304 року святий сотник Гордій закінчив своє життя як 
великий християнський герой і мученик.
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70 УЧНІВ ГОСПОДНІХ

Крім 12 головних апостолів було ще багато інших учнів, які 
після вознесіння Ісуса Христа своїми терпіннями й мученицькою 
кров’ю поширювали радісну звістку Євангелії.

У Святому Письмі євангелист Лука згадує також 70 учнів: 
«Після цього Господь призначив сімдесят інших і послав їх по 
двоє перед Собою в кожне місто й місце, куди сам мав прийти. 
До них же промовив: Жнива великі, а робітників мало. Просіть, 
отже, Господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. 
Ідіть, ось Я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть зі собою 
ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. 
А в котрий дім увійдете, перше скажіть: “Мир домові цьому”. І 
коли там буде син миру, спочине на ньому ваш мир; коли ж ні, 
до вас вернеться. І зостаньтесь в домі тому, їжте та пийте, 
що в них є, бо вартий робітник своєї нагороди. Не переходіть із 
хати до хати. А в котре місто ввійдете і приймуть вас, їжте, 
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що вам подадуть. І оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм: 
“Наблизилося до вас Царство Боже”. А коли ж ви ввійдете в якесь 
місто, і вас не приймуть, вийдіть на його вулиці й кажіть: “Ми 
вам обтрушуємо й порох з вашого міста, що прилип до наших 
ніг, тільки знайте, що близько Царство Боже”. Кажу вам, що 
Содомові того дня буде легше, ніж тому місту» (Лк. 10, 1–12).

Імена сімдесяти учнів Ісуса не згадуютьcя в Євангелії. Крім 
того, подія, описана ап. Іваном наприкінці 6 глави його Євангелія, 
свідчить про те, що багато учнів покинули Ісуса. Їхні місця потім 
зайняли інші. Коли після смерті Стефана в Єрусалимі почалося 
переслідування, багато учнів розійшлися по різних місцях. На ос-
нові Святого Письма, особливо Діянь Апостолів і послань святого 
апостола Павла, Передання і творів Святих Отців були створені 
різні списки імен Ісусових учнів. Публікуємо тут один із них:

1. Євангелист Марко. Апостол Петро поставив його єпископом 
в Олександрії.

2. Євангелист Лука. Крім Євангелія він також написав книгу 
Діяння святих апостолів. Закінчив своє життя мученицькою 
смертю у Фівах Беотинських.

3. Клеопа, був одним із тих учнів, яким дорогою до Емаусу 
явився воскреслий Ісус.

4. Симеон, родич Господній, після Якова був другим єписко-
пом в Єрусалимі.

5. Варнава — так його назвали апостоли, а перед тим нази-
вався Йосифом. Він разом з ап. Павлом проводив перші місії.

6. Йосиф, званий Варсавою, на прізвище Юст. Це його і Матія 
апостоли вибрали, щоб хтось із них зайняв місце ап. Юди, який 
зрадив Господа.

7. Тадей, був спочатку учнем св. Івана Предтечі (це інший 
Тадей, не святий апостол Юда Тадей).

8. Ананія, який охрестив ап. Павла, був єпископом у Дамаску.
9. Стефан Первомученик, один зі семи дияконів.
10. Филип, один зі семи дияконів, який охрестив євнуха Кан-

даки, ефіопської цариці, був єпископом у Тралії Азійській.
11. Прохор, один зі семи дияконів, супутник ап. Івана Бого-

слова. Був єпископом в Нікомидії, а згодом в Антіохії, де помер 
як мученик, проповідуючи Христа.

12. Никанор, також один із семи дияконів. Був убитий юдеями.
13. Тимон, один зі семи дияконів, помер як мученик.
14. Пармен, один зі семи дияконів, помер мученицькою смертю.
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15. Антипа, єпископ Пергаму, згаданий у 2 главі книги Об’яв-
лення, мученик.

16. Андронік, визначний серед апостолів, швидше від Павла 
повірив у Христа, був єпископом в Паннонії.

17. Юній, визначний серед учнів, разом з Андроніком був 
співв’язнем Павла; згодом був єпископом в Апамеї Сирійській.

18. Манаен, вихований разом з тетрахом Іродом, був одним 
з основоположників антіохійської Церкви, де служив як пророк 
і вчитель.

19. Епафр, прибув до ап. Павла у Рим, коли його, як в’язня, при-
везли з Єрусалиму. Тоді ап. Павло написав послання до Колосян, 
в якому згадує: «Вітає вас Епафр, один із вас, раб Ісуса Христа, 
який завжди подвизається за вас у молитвах, щоб ви були доско-
налі і сповнені всілякої волі Божої. Свідчу-бо про нього, що має рев-
ність велику і вболіває за вас і за тих, що в Лаодікеї та Ієраполі».

20. Архип, був після Епафра єпископом в Колосах.
21. Сила, з ап. Павлом проповідував Боже слово і з ним пе-

ретерпів багато страждань, ран і ув’язнення.
22. Мнасон, походив з Кіпру. Діяння апостолів свідчать, що 

був одним з перших учнів.
23. Крискент, проповідував Христа в Галатії, згодом був ви-

свячений ап. Павлом на єпископа для міста В’єнн у Галлії.
24. Симон Прокажений з Витанії.
25. Симон Нігер (Чорний), один з пророків і вчителів цер-

ковної громади в Антіохії. (Іноді його ототожнюють із Симоном 
Киринейцем).

26. Луцій з Кирени, разом з ап. Павлом проводив місію в Антіо-
хії, згодом ап. Петро поставив його першим єпископом Кирени.

27. Стахій, після своєї місійної діяльності в Римі вирушив у 
Анатолію, де був висвячений ап. Андрієм Первозванним і став 
першим єпископом Візантія, помер як мученик.

28. Амплій, був єпископом, з 59 року проповідував Христа у 
місті Одесос (сучасна Варна), де і помер, убитий поганами.

29. Урбан, згаданий Павлом у посланні до Римлян: «Вітайте 
Урбана, співробітника нашого в Христі». Згодом був єпископом 
у Македонії, де віддав своє життя за Христа.

30. Наркис, про нього згадано у тім же посланні: «Вітайте 
Наркисових, що в Господі». Був єпископом в Атенах.

31. Апелій, і його згадує ап. Павло у своєму посланні: «Вітайте 
Апелія, випробуваного в Христі». Після закінчення місії в Римі 
став єпископом у Смирні.
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32. Аристовул, про нього також згадано в цьому посланні: 
«Вітайте Аристовулових». Був єпископом у Британії, де по ба-
гатьох трудах і стражданнях помер від рук поган як мученик.

33. Іродіон, про нього також згадано у посланні до Римлян: 
«Вітайте Іродіона, родича мого», а так само і Олімпа.

34. Олімп, був разом з Іродіоном свідком смерті ап. Петра. 
Того ж дня і вони обоє були усічені римлянами.

35. Агав, його згадують Діяння апостольські: «Прийшов один 
з юдеїв, пророк на ім’я Агав, і, взявши пояс Павла, зв’язав свої 
руки й ноги і сказав: “Це говорить Дух Святий: мужа, якому на-
лежить цей пояс, так зв’яжуть в Єрусалимі юдеї і передадуть 
у руки поган”».

36. Асинкрит, був єпископом в Ірканії, що в Малій Азії, де 
закінчив своє життя як мученик.

37. Флегонт, був єпископом у Маратоні, місті Тракійському.
38. Єрма, був єпископом у Филипополі.
39. Патров, був призначений єпископом в Путеолі.
40. Єрмій, був єпископом в Далматії.
41. Сильван (Сила), ап. Петро згадує його у своєму посланні: 

«Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного брата». Пропові-
дував Євангеліє разом з Павлом, був єпископом в Солуні.

42. Вартимей, сліпий жебрак, згаданий в Євангелії від Марка, 
був оздоровлений Ісусом поблизу Єрихону.

43. Філолог, ап. Андрій поставив його єпископом у Синопі.
44. Лукій, єпископ Лаодікеї.
45. Ясон, був єпископом у Тарсі.
46. Сосипатр. Був поставлений єпископом в Іконії. Про цих 

трьох учнів ап. Павло пише: «Вітає вас Лукій, Ясон, і Сосипатр, 
родичі мої».

47. Тертій, що записував послання до Римлян, яке диктував 
ап. Павло. Після Сосипатра став єпископом в Іконії, помер як 
мученик.

48. Йосиф, родич Господній (син Клеофи).
49. Юда, родич Господній.
50. Онисифор, єпископ в Колофоні.
51. Цезар, єпископ Діррахія (сучасний Драч).
52. Евод, св. Ігнатій Богоносець у посланні до Антіохійців 

пише: «Згадуйте блаженного Євода, отця вашого, якого апостоли 
вам першим поставили пастирем».

53. Артем, згаданий ап. Павлом в посланні до Тита, був єпи-
скопом в Лістрі.
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54. Тихик, супроводжував ап. Павла в подорожах, певний час 
перебував з Павлом у Римі під час його ув’язнення.

55. Епафродит, як єпископ керував церквою у Филипах.
56. Карпо з Троади, згаданий ап. Павлом в листі до Тимотея.
57. Руф, був єпископом у грецьких Фівах.
58. Зина, якого називали законник, тобто учитель закону.
59. Аристарх, супутник Павла в подорожах, був єпископом 

в Апамеї Сирійській.
60. Пуд, згаданий в посланні ап. Павла до Тимотея; приймав 

у свій дім зібрання апостолів Петра й Павла та інших вірних. 
Через те його дім перетворився на церкву, названу Пастирською.

61. Сидоній («з Сидону»), згідно з переданням, він був сліпоро-
дженим, якого оздоровив Ісус (Ів. 9). Згодом, будучи єпископом, 
проводив місію в Ексі у Галлії.

62. Гай, йому ап. Іван адресує своє третє послання.
63. Акила, в Азії і Ахаї проповідував Боже слово, був убитий 

поганами.
64. Фортунат.
65. Ахаїк, у першому посланні до Коринтян Павло згадує його 

разом із Фортунатом: «Радію, — каже, — через прихід Фортуната 
і Ахаїка, бо вашу втрату заповнили, заспокоїли-бо мій дух і ваш».

66. Кондрат (Квадрат), був єпископом у Атенах.
67. Лазар з Витанії, брат Марти і Марії, був пастирем церкви 

на Криті, де і помер. По багатьох роках тут знайшли його святе 
тіло в мармуровому гробі з написом: «Чотириденний Лазар, друг 
Христовий».

68. Йосиф Ариматейський, учень Ісуса, який випросив у Пи-
лата Його пречисте Тіло. Проповідував Христа в нинішній Англії, 
де ж і переставився.

69. Никодим, який приходив на науку до Ісуса вночі. За віру 
в Христа і апостольську проповідь також страждав від юдеїв, 
був у вигнанні.

70. Закхей, в дім якого увійшов Ісус і сказав: «Сьогодні на 
цей дім зійшло спасіння». Після Вознесіння Господнього пішов 
за Петром і той поставив його єпископом Кесарії Палестинської.

Імена інших учнів, які також проповідували Христа після 
Його вознесіння:

– Тимотей, трудився у благовісті з ап. Павлом, який написав 
до нього два послання, був єпископом в Ефесі.

– Тит, також трудився у благовісті з ап. Павлом, був єписко-
пом на Криті.
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– Филимон, до нього ап. Павло написав особисте послання, 
був пресвітером в Колосах, а потім в Лаодікеї.

– Онисим
– Крисп, про нього згадується в Діяннях апостолів: «Крисп, 

начальник синагоги, повірив у Господа зі всім домом своїм».
– Епенет, його ап. Павло згадує у посланні до Римлян: «Вітай-

те Епенета, улюбленого мого, який є початком Ахаї для Христа».
– Лін, був єпископом-помічником ап. Петра в Римі.
– Ераст.
– Кварт, був єпископом у Бейруті.
– Климент, учень і перший наступник ап. Петра.
– Состен.
– Аполос.
– Трохим, який разом з Пудом та Аристархом у всіх гоніннях 

ішли за ап. Павлом, а на кінець, коли ап. Павлу відсікли голову, і 
вони всі троє були усічені разом з ним у Римі за наказом Нерона.

– Діонісій Ареопагіт, який навернувся при проповіді ап. Павла 
в Атенах. Спершу був єпископом в Атенах, тоді в Галлії пропо-
відував Христа і там був усічений.

Пам’ять багатьох з них Христова Церква святкує в різні дні 
церковного року.

Ісус Христос мав і має багато учнів, які проповідують Боже 
Царство і спасительну віру в Нього, подібно як ап. Павло: «Бо я 
вам передав найперше те, що й сам прийняв: що Христос умер 
за наші гріхи згідно з Писанням, був похований, воскрес третього 
дня за Писанням, що з’явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля 
ж з’явився більш як п’ятистам братам разом, більшість яких 
живе й досі, деякі ж уснули. Опісля з’явився Якову, а згодом усім 
апостолам» (І Кор. 15, 3–7).

Завдяки молитвам, праці й жертвам святих Христових учнів 
правдива Христова віра дійшла аж до нас. Вони були посеред-
никами й зв’язковими між Христом і нами.

Згадавши з вдячністю цих Христових учнів, ми повинні пе-
рейняти їхню місійну службу і стати сьогоднішніми Христовими 
апостолами, що захищають, зміцнюють і поширюють правдиву 
Христову віру між людьми, які живуть поруч з нами.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ
ВАЛЕРІАН, КАНДИД, АКВИЛА ТА ІНШІ1

Ці святі мученики, що по-
страждали від правителя Лисія, 
здобули переможні вінці за вла-
дарювання Діоклетіана і Макси-
міана. Перші три — Валеріан, 
Кандид і Аквила — взяті були в 
горах Трапезундських, бо коли 
гоніння люте налягло, залишили 
були доми і маєтки свої, і весь 
світ суєтний, і відійшли в гори, 
бо вирішили радше зі звірами 
жити, ніж з Божими ворога-
ми — ідолопоклонниками. Коли 
ж їх трьох схопили, то спершу 
вислали у вигнання в край Ла-

сійський, у містечко Піна. Там нікчемні ідолопоклонники три-
мали їх у найтіснішій в’язниці. Тоді за якийсь час у Трапезунд 
їх привели і перед правителем Лисієм поставили. Допитані ж 
були про Христову віру і до ідольських жертв були примушувані. 
Коли не підкорилися святі, спершу жилами сильно їх били нагих, 
тоді повісили і кігтями залізними дерли та свічками палаючими 
обпалювали. Укріплювала святих страстотерпців божественна 
сила, яка невидимо була з ними в муках, та й їхніх мучителів 
настільки настрашила, що впали вони ниць, наче мертві. Ба-
чивши те, Лисій настрашився і у в’язницю відвести їх звелів. 
Через декілька днів взятий був і св. Євгеній та жорстоко битий 
був за ісповідання Ісуса Христа. Тоді, коли правитель ішов до 
ідольського храму, ведений був за ним і Євгеній-мученик. Коли 
він усередину увійшов і помолився до Бога, зразу ідоли попадали 
і в порох розбилися. Тоді, за велінням катовим, прив’язали йому 
до рук та ніг шнури і, розтягнувши на землі, палицями дебелими 
довго били. Тоді повісили його і залізними кігтями стругали тіло 
його, обпалювали свічками і оцтом пекучим, з сіллю змішаним, 
поливали його рани. Після цього усіх чотирьох святих мучеників 
разом у піч вогненну вкинули. Коли ж з неї вийшли неушкоджені, 
тоді через усічення мечем прийняли кінець. І так звершили ці 
святі свій мученицький подвиг.

1 Їхню пам’ять вшановуємо 21 січня (3 лютого).
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НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЬОГО

Сьогодні покаянням та постом ми готуємось до завтрашнього 
великого празника Богоявлення. Тому використаймо цей доро-
гоцінний час, стишмося, більше молімось і менше уваги присвя-
чуймо різним зовнішнім приготуванням, адже написано: «Тільки 
одного потрібно» (Лк. 10, 42). Пам’ятаймо, що ворог нашої душі 
передусім на найбільші свята старається розбити єдність у наших 
сім’ях через непорозуміння і конфлікти.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ ТЕОПЕМПТ І ТЕОНА

Коли імператор Діоклеті-
ан розпочав останнє жорсто-
ке переслідування християн 
(302–312 рр.), одною з перших 
жертв став священномученик 
Теопемпт. Це відбулось у місті 
Никомидії. Станувши перед ім-
ператором, святий безстрашно 
висміяв поганських ідолів і за-
свідчив, що є лише один Бог на 
небесах, Творець усього. Прави-
тель змушував його поклонити-
ся Аполонові. На це єпископ від-
повів: «Я таким ідолам ніколи 
не принесу жертву, ані не боюся 
твоїх погроз, бо написано: “Не 
бійтеся тих, що вбивають тіло, 
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душі ж не можуть убити” (Мт. 10, 28). Маючи владу наді мною, 
роби зі мною, що хочеш». Тоді кат наказав розпалити піч і живцем 
спалити Теопемпта. Воїни з ранку аж до полудня розпалювали 
вогонь. Коли його вже мали кидати в піч, мученик сам кинувся 
у полум’я. Слуги думали, що він згорів, і пішли. Опівночі слуга 
Божий вийшов з печі і подався до царських палат. Двері йому 
самі відкривалися. Тут він став перед сплячим імператором. 
Розбудивши його, мовив: «Ось я, Теопемпт, раб Ісуса Христа, 
живу і не помер, як ти бажав». Сказавши те, повернувся у піч. 
Діоклетіан від переляку наче онімів. Уранці він прикликав во-
їнів, відповідальних за страту, і запитав, чи все зробили, як їм 
наказав. Вони сказали, що так. Тоді правитель встав й пішов 
переконатися на власні очі. Наблизившись до печі, почув свя-
того, як прославляє Господа Ісуса. Полум’я ще не загасло, а коли 
відчинили піч, святець вийшов цілком неушкоджений. Мучитель 
був здивований, але лицемірно приписав це чудо чарам. Тому 
звернувся до блаженного зі словами: «Накажу тебе більшими 
муками, як нечестивого волхва». І звелів замкнути його у темниці 
та морити голодом і спрагою.

Коли минуло 22 дні, правитель навідався до нього, щоб по-
бачити, чи живий він. Теопемпт, підкріплюваний Божою бла-
годаттю, виглядав так, наче б годувався царською їжею. А до 
розлюченого Діоклетіана промовив: «Доки, окаянний, будеш 
мати осліплене серце і не бажатимеш пізнавати істин-
ного Бога, у якого вірую? Він буде укріпляти мене, поки не 
переможу тебе і твої муки». Це почувши, нечестивець звелів ви-
колоти йому праве око та відвести назад до темниці. Коли святий 
молився, раптом там засіяло велике світло і його око зцілилося. 
Коли про чудо дізнався кат, то послав по всій імперії послання, у 
якому обіцяв великі почесті тому чарівнику, який зможе подола-
ти святого. Окрім інших, прийшов і один, що звався Теона. Він, 
показуючи свою силу, перед очима імператора словом розколов 
на дві однакові частини могутнього вола. Володар втішився 
і наказав привести Теопемпта. Окультист сказав: «Попробую 
двічі на тобі свою магію. Якщо тобі не пошкодить, то повірю в 
твого Бога». Тоді зробив два млинці з муки, над якою промовляв 
заклинання, та дав з’їсти блаженному. Він, поблагословивши їх, 
призвав Ісусове Ім’я і спожив. Божим чудом з ним нічого пога-
ного не сталось. Тоді чародій налив у воду смертоносну отруту, 
прикликав імена найсильніших демонів і подав слузі Божому 
випити. Проте він лишився здоровим. Вражений Теона впав до 
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ніг святителя і викрикнув: «Нема іншого Бога, на якого можна 
покладатися, крім одного Ісуса. Я відтепер є християни-
ном і поклоняюся Розп’ятому!». Теотемпт охрестив Теону, 
давши йому ім’я Сисіній, тобто «сповнений розуму».

Наступного дня беззаконний імператор звелів привести до 
себе чесного єпископа. Знову намовляв його принести жертви 
ідолам, а коли переконання не принесло ніякого результату, 
почались катування. Святого, простертого на землі, прив’язали 
за руки й ноги до чотирьох дерев. Потім йому поклали на жи-
віт частину кам’яного стовпа, яку ледве вісім чоловіків могло 
нести. Та сталось диво. Тягар сам по собі піднявся і відкинувся 
на п’ятнадцять ліктів1. Тоді мученика повісили за ноги стрімго-
лов та на шию причепили важкий камінь. Так він пробув від 
ранку до третьої години дня. Накінець кати перерізали шнури 
й страстотерпець вдарився головою об камінь. Однак і тепер 
Божа Всемогутність втрутилась, а Теотемпт цілим став на ноги. 
Тоді безсильний імператор видав остаточний вирок — стяти його 
мечем. Блаженний, радісно прийнявши засуд, голосно склик-
нув: «Благословен Бог і Отець Господа мого Ісуса Христа, Який 
сподобив мене досягнути того дня, якого я весь час прагнув. 
Молю Тебе, Боже, пом’яни мене завжди і в цю годину». Відтак 
йому відрубали голову. Після того став на суді Теона. Ані його не 
вдалось переконати до відступництва. Тому мученика живцем 
закопали у глибокій ямі, в якій він віддав свого духа Спасителю 
Ісусу Христу, в якого повірив цілим серцем.

ПРЕПОДОБНА СИНКЛИТИКІЯ

Свята Синклитикія жила в Олександрії, однак походила з 
Македонії. Її батьки були заможні, славного роду і мали чет-
веро дітей — двоє хлопців та двох дівчат. Один зі синів умер 
молодим. Другий покинув світ, щоб у пустельній тиші служити 
Єдиному Богу. Там він і закінчив життя. Сестра св. Синклитикії 
була сліпою від роду. Отож батьки всю свою надію продовжити 
рід поклали на Синклитикію. Проте її серце, від малку полонене 
любов’ю до Ісуса, нічого іншого не бажало, як тільки для Нього 

1 П’ятнадцять ліктів — приблизно 7,5 метра.
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жити і цілковито належати лише Йому одному. Забави, товари-
ство хлопців, розкоші світу не захоплювали дівчину. І хоч багато 
достойних юнаків шукали, щоб взяти її в подружжя, вона не 
хотіла і навіть втікала від них. Коли зрозуміла, що її найбільшим 
ворогом є порушена гріхом людська природа, і що цього ворога 
вона носить у собі, тоді почала вести життя, сповнене самозре-
чення і молитви, у якому витривала аж до смерті.

За якийсь час батьки померли і блаженна стала спадкоємни-
цею всього майна. Та вона все роздала бідним і разом зі сестрою 
пішла в одну печеру-гробницю, де обоє замешкали. У присутності 
священника Синклитикія обстригла своє волосся на знак того, 
що зрікається всього і віднині стає Христовою нареченою. По-
ступово до преподобної почали приходити інші дівиці та жінки, 
бажаючи під її проводом служити своєму Спасителю. Синклити-
кія спочатку відмовлялась бути настоятелькою, але впізнавши 
у тому Божу волю, підкорилася. Уже своїм виглядом вона була 
прикладом для сестер, а повчання, які їм давала, проникали 
аж до глибини душі. У них свята наголошувала як практично 
наслідувати Ісуса Христа і змагатися за єдність з Ним. Тоді се-
стри зростали і в Його чеснотах. Серед них Синклитикія осо-
бливо виділяла покору, кажучи: «Скарб доти в безпеці, доки 
схований. На очах усіх його вкраде перший злодій. Подібно є з 
чеснотою: якщо її нерозважно та передчасно відкрити, 
то вона з шумом зникне… Віск топиться від вогню, а душа 
слабне від похвал і так втрачає багато чеснот». Іншим разом, 
застерігаючи монахинь від легковажності, казала: «Нам треба 
завжди чувати, бо ми є в постійні небезпеці. Якщо не будемо 
пильними, ворог схопить нас, коли найменше сподіватимемося, 
і точно загинемо. Корабель може затонути навіть у спокійному 
морі, якщо керманич буде необережний. За кермо нашого життя 
ми повинні поставити досвідченого керманича, самого Ісуса 
Христа, що заведе нас безпечно до пристані нашого спасіння, 
якщо через свою байдужість ми самі не потонемо… Які щасливі 
були б ми, якби так старалися здобути собі небо й спо-
добатися Богу, як світські люди намагаються придбати 
багатство та скороминуще добро. Вони зважуються на все, 
щоб лише збагатитися. Їм не страшні навіть морські хвилі. А 
ми, які служимо такому великому Господу, щоб досягти безко-
нечне добро, при тому боїмось кожної неприємності».

Щоб усім показати вірність своєї раби Господь допустив на 
неї вкінці життя останню пробу. Синклитикія тяжко захворіла. 
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Мала тоді 80 років. Її нутро палила гарячка, легені важко дихали, 
тіло живцем відпадало. Свята не могла говорити, проте її тер-
пеливість повчала усіх краще, ніж слова. Повністю прийнявши 
Божу волю, вона відмовлялась від будь-якого лікування. Так 
перетерпіла три з половиною роки. За три дні до смерті блажен-
ній з’явились ангельські хори і лики святих дівиць та сповістили 
про близьку смерть. Сповнена небесної втіхи, Синклитикія по-
прощалась зі сестрами і у 84-річному віці відійшла по небесну 
нагороду. Це сталось 400 року.

(Зображення цієї святої див. на ст. 167)

СВЯТИЙ ПРОРОК МІХЕЙ

Маємо двох пророків, 
що носять це ім’я. Пам’ять 
другого, який є авто-
ром книги, що входить у 
Старий Завіт, вшанову-
ємо 19 жовтня. Про сьо-
годнішнього ж читаємо у 
І книзі Царів (22 глава) та 
у ІІ книзі Хронік (18 гла-
ва). Знаємо про нього, що 
був сином Їмли та жив у 
той самий час, що й про-
рок Ілля. Свої пророцтва 
не записував. Коли безбожний ізраїльський цар Ахав рушив 
на війну проти асирійців, всі інші т. зв. пророки провіщали 
йому перемогу. Лише Міхей, будучи правдивим Божим слугою, 
пророкував йому, що там загине. Посланець, що пішов кликати 
Міхея, сказав йому так: «От пророки в один голос віщують добро 
цареві. Нехай же і твоє слово буде, як кожного з них: проречи 
на добре». Міхей же відповів: «Як живий Господь! Що скаже 
мені Бог, те й говоритиму». За правдиве пророцтво володар 
наказав закрити його в темниці, доки не повернеться. Однак 
слово, яке сказав Господь устами Міхея, сповнилось. Це сталось 
близько 897 року до Р. Х. Згідно з переданням, святий пророк 
Міхей помер як мученик.
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БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ

Щоб приготувати людей до 
прийняття Ісуса Христа, Отець по-
слав ізраїльтянам св. Івана Хрис-
тителя, який над Йорданом почав 
закликати народ до покаяння, як 
написано в пророка Ісаї: «Голос 
кличе: Стеліть Господові дорогу 
у пустині, рівняйте в степу шлях 
нашому Богові!» (Іс. 40, 3). Так ви-
ступив Іван, христячи у пустині 
та проповідуючи хрещення пока-
яння на прощення гріхів. До нього 
виходила вся Юдея та всі єруса-
лимляни, що христились від нього 
в ріці Йордані та визнавали свої 
гріхи. Іван проповідував їм, кажу-
чи: «Слідом за мною іде Сильніший 
від мене, що Йому я недостойний, 

нахилившись, розв’язати ремінця Його сандалів. Я вас христив 
водою, а Він христитиме Святим Духом» (Мр. 1, 7–8). Також 
Бог дав знак Іванові, за яким він мав пізнати Месію, Який при-
йшов у світ. Про це говорить у своїй проповіді сам Іван: «Той, Хто 
послав мене водою христити, сказав був мені: “Над ким побачиш 
Духа, Який сходить і над Ним перебуває, Той і христить Свя-
тим Духом”» (Ів. 1, 33). До Івана на Йордан приходили не тільки 
прості люди, але й фарисеї та садукеї. Вони були горді і обма-
нювали себе, думаючи, що уникнуть Божої кари. Іван казав їм: 
«Гадюче поріддя! Хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? 
Принесіть же плід, гідний покаяння. І не гадайте, що можете 
самі собі казати: “Маємо за батька Авраама”. Кажу бо вам, що 
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Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. 
Сокира вже при корінні дерев: кожне дерево, що не приносить 
доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть» (Мт. 3, 7–10). Цим 
Іван закликав їх до правдивого покаяння.

В Ізраїлі ніхто не міг бути вчителем народу до 30-літнього 
віку. Тому Ісус Христос 30 років свого життя провів в укриті. 
Він перебував зі Своєю Пречистою Матір’ю, разом з Йосифом 
теслею, поки той був живий, і займався разом з ним теслярською 
справою. А потім, коли Йосиф помер, сам продовжував ту ж 
справу, добуваючи працею Своїх рук прожиток для Себе і для 
Пречистої Богоматері, щоб дати нам приклад працьовитості. 
Коли Ісусові виповнилося 30 років, Він розпочав Свою публічну 
діяльність біля Йордану, куди і прийшов. Коли Іван побачив 
Ісуса, то сказав: «Ось Агнець Божий, Який світу гріх забирає. Це 
Той, що про Нього повідав я: За мною наступить Муж, сущий 
передо мною, був бо раніш за мене» (Ів. 1, 29–30). «Тоді прибув Ісус 
із Галилеї на Йордан до Івана, щоб христитися від нього; але той 
спротивлявся Йому, кажучи: “Мені самому треба христитися 
в Тебе, а Ти приходиш до мене?”. Ісус відповів йому: “Залиши це 
тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду”. І тоді він 
залишив Його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось 
розкрилось Йому небо, і Він побачив Духа Божого, Який спускався, 
мов голуб, і зійшов на Нього. І голос пролунав з неба: “Це Син мій 
любий, що Його я вподобав”» (Мт. 3, 13–17).

Ісус 30 років жив у Назареті в скритості. Ніхто з людей не 
знав, що Він — Божий Син. Перед хрещенням Він став у ряди 
тих, які хотіли прийняти хрещення покаяння на відпущення 
гріхів. На Йордані всі визнавали гріхи. Ісус, хоча сам був без 
гріха, у покорі дав нам приклад, щоб ми чинили покаяння. Суттю 
всього нашого життя має бути покаяння. Євангеліє свідчить, що 
коли Ісус хрестився, відкрились небеса і почувся голос: «Це Син 
Мій улюблений!». Основою цього свята є об’явлення, що Ісус є 
істинний Бог і обіцяний Спаситель. Прийняття цього об’явлення 
з нашого боку зумовлене правдивим покаянням.

Що таке покаяння? Це не означає розірвати свою одежу або 
посипатись попелом, як це назовні проявляли люди в часи Ста-
рого Завіту. Покаяння полягає в тому, що людина розірве перед 
Богом своє серце і втратить задля Ісуса свою душу. Покаяння — 
це стати до правди перед Богом і в правді усвідомити, що я є 
грішник. Покаяння — це означає признати: «Так, я згрішив». 
Признати це перед Богом і людьми. Це найосновніша річ для 
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прийняття прощення. Ісус прийшов, щоб взяти і мій гріх. Навіть 
якщо зроблю малий гріх, цей гріх має привести мене до Бога, 
де я повинен усвідомити, що Бог буде мене судити. Каятися по-
винна кожна людина. Сам Ісус говорить: «Якщо не покаєтеся, 
всі загинете!» (Лк. 13, 3). Також повинна бути тверда постанова 
боротись з гріхом. Навіть якщо і сотні разів впаду, то сотні разів 
маю встати і йти за Ісусом.

Людина перебуває у темряві й не хоче вийти з неї, бо їй так 
подобається. Вона думає, що ніхто нічого не знає про неї, але 
все знає і бачить Ісус. Він, Який є Світло, що просвічує кожну 
людину, не погордував нами, а захотів нас спасти. Ісус прийшов 
до нашої темряви, щоб принести світло, показати нам гріхи і 
спрямувати на дорогу, що веде до неба.

Ми часто не хочемо визнавати свої гріхи, уникаємо правди-
вого зізнання, але це необхідно для спасіння. Так, це болить, але 
і лікує та оздоровляє душу.

Під час хрещення Ісуса об’явилась вся Пресвята Трійця. Бог 
Отець говорив: «Це Син Мій Улюблений!», Бог Син Ісус Христос 
приймав хрещення і Бог Святий Дух у вигляді голуба спускався 
на Ісуса. Це є правда віри, яка звучить: «Є три особи Божі: Бог 
Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, разом Пресвята Трійця». Кож-
ний християнин, який хоче бути спасенним, повинен знати цю 
правду і вірити в неї.

ТРИ ЦАРІ: КАСПАР, МЕЛЬХІОР І БАЛЬТАЗАР

«Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім, за днів Ірода-ца-
ря, мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу і спитали: “Де цар 
юдейський, що оце народився? Бо ми бачили Його зорю на сході 
й прийшли Йому поклонитись”. Почувши це, цар Ірод стриво-
жився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвященників 
та книжників народних, він випитав у них, де Христос має на-
родитися. Вони йому сказали: “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 на-
род, Ізраїля”. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав 
у них пильно про час, коли зоря з’явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, 
кажучи: “Ідіть та розпитайте пильно про дитя, і коли знай-
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дете, сповістіть мені, щоб я 
теж пішов Йому вклонитись”. 
Вислухали вони царя і пусти-
лися в дорогу. І ось зоря, що її 
бачили на сході, йшла перед 
ними, аж поки не підійшла й не 
стала зверху, де було дитятко. 
Побачивши зорю, зраділи раді-
стю вельми великою. Увійшли 
до хати й побачили дитятко з 
Марією, матір’ю Його, і, впав-
ши ниць, поклонились Йому; 
потім відкрили свої скарби й 
піднесли Йому дари: золото, 
ладан і миро. І попереджені вві 
сні до Ірода не завертати, пу-
стились іншою дорогою у край 
свій» (Мт. 2, 1–12).

Мудреці були поганами з да-
лекої країни. Яка це була для 
них жертва — покинути дім! 
Здавалося, що вони наче втратили розум, бажаючи поклони-
тися дитині, про яку чули лише з неясних пророцтв. Тоді по-
дорожувати було не так зручно, як сьогодні. Якою важкою та 
небезпечною була їхня подорож! І все ж ці знатні люди йшли; 
їхнє побожне бажання побачити Божественне Дитя подолало 
насмішки, труднощі та небезпеки. Якою великою була їхня віра! 
Вони шукали Царя Світу і знайшли у бідному домі у Вифлеємі в 
бідного теслі новонароджену дитину, схожу на інших дітей. І все 
ж вони не сумнівалися, впали на коліна і поклонилися Йому — 
істинному Богу.

У дарах святих мудреців усі Святі Отці бачили визначні сим-
воли: золото означає царську гідність, кадило — Божественну 
славу, гірке миро — людськість Відкупителя, підданого страж-
данням та смерті. І ми, в єдності з трьома царями, приносимо 
Ісусові дари.

Це свято є одночасно торжеством місії серед поган. Церква 
співає: «Всі царі землі будуть Йому поклонятися, і всі народи 
будуть Йому служити».
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ПРЕПОДОБНИЙ ІВАН КУЩНИК1

За царювання благочестивого 
царя Лева Великого в Царгороді, 
що Новим Римом названий, був 
один воїнського чину чоловік са-
новитий, багатий і чесний, на ім’я 
Євтропій, що мав дружину Теодо-
ру. У нього були три сини, з них же 
двох на службу царську віддав і по-
чесні їм сани виклопотав, третього 
ж, наймолодшого, на ім’я Іван, від-
дав на навчання книг і всієї рито-
ричної і філософської премудрості. 
Мав же тоді хлопець Іван 12 років, 
виявився дуже кмітливим, понад 
усіх однолітків своїх, що й самі 
вчителі дивувалися бистроті пам’я-

ті його і дорослому в юному віці розуму. Не лише в зовнішній, 
але й у духовній філософії виявився винятковим, бо діяв у ньому 
Святий Дух. Покірним, незлобливим і смиренним був. І коли йому 
лишався після навчання час, то не в дитячих забавах, як же є 
звичай у дітей, але в читанні богонатхненних книг вправлявся, 
до церков же Божих ревно поспішав на молитву. Уже-бо серце 
його зігрівалося полум’ям Божої любові, і те, що довідувався, 
розпалювало в ньому божественний вогонь. Якось, коли він на 
Службу Божу збирався, трапилося одному ченцеві увійти в дім, в 
якому ж блаженний Іван навчався. Його ж побачивши, хлопець 
спитав: «Звідки ти, отче? І куди йдеш?». Чернець же відповідав: 
«З обителі невсипущих2, іду ж до Єрусалиму поклонитися свя-
тим місцям». Розгорівся ж духом Іван, почав розпитувати його 
про чернече життя, про молитву, про піст, про не втихаючі мо-
литовні співи та про інші подвиги й труди. Чернець же, бачивши 
хлопця чесного та розумного, розповів йому детально всі звичаї 
і устави монастиря свого. Іван же, розповіді ченця того уваж-
но послухавши, сказав йому: «Чи повернешся ти, отче, знову 
до монастиря свого, чи в Єрусалимі залишишся?». Чернець же 

1 Його пам’ять вшановуємо 15 (28) січня.
2 Обитель невсипущих знаходилась у Вітинії, що в малій Азії; збудував 
її блаженний Маркел.
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відповідав: «Заповідь маю від ігумена мого повернутися, тому, 
якщо Господь захоче, поклонившися святим місцям, негайно 
повернуся». Тоді Іван, взявши за правицю ченця, сказав йому: 
«Маю до тебе слово, духовний, отче». І відвів його на осібне місце, 
тоді сказав: «Послухай мене, отче, прошу тебе. І милосердний до 
мене будь, бо маю бажання велике втекти від неспокійного світу 
і працювати для Христа. Але батьки мої мають зі мною інший 
намір, люблять мене, про якийсь сан великий для мене стара-
ються і одруженням мене поєднати хочуть. Я ж багато разів у 
церкві святій слово Боже слухав і сам книги читав, та й розумію, 
що все, що у світі, є суєтне, одне лиш корисне: відвернутися від 
світу і Христові в чернечому образі служити. Прошу, пообіцяй 
мені перед Богом, що хоче спасіння нашого: коли повертати-
мешся, візьми мене звідси і заведи до монастиря свого». Чернець 
пізнав, що хлопець має Боже покликання, а тому обіцяв йому, що 
коли буде повертатися, то візьме його з собою. І так розійшлися.

На зворотній дорозі чернець повернувся за Іваном, як і обі-
цяв. І так Іван таємно відійшов з дому в монастир. Але ігумен 
не бажав прийняти хлопця, пояснюючи, що життя в монастирі 
важке і що він там не витримає. Але той дуже просив, тому ігу-
мен над ним змилосердився і прийняв його. Так блаженний Іван 
подвизався в обителі тій шість років, аж поки на нього не постав 
ненависник добра і ворог — диявол, бажаючи його в подвигах 
розслабити, натягнути сіть його ногам і відвернути від доброї 
дороги заповідей Господніх. Вклав-бо йому думку про батьків, 
що жалісно зранювала серце його, згадуючи, яку велику батько і 
мати любов до нього мають, і говорив йому помисел: «Що нині ро-
блять батьки твої без тебе? Яку велику мають скорботу, тугу 
і плач за тобою, бо ти відійшов, нічого їм не сказавши! Батько 
плаче, мати ридає, брати нарікають, родичі і близькі жаліють 
за тобою, і весь дім батька твого у печалі через тебе». Ще ж і 
нагадував йому лукавий багатство і славу батьків, почесті його 
братів та всіляку світову суєту на гадку йому приводив, день же 
і ніч безперестанно такими помислами бентежив його, що вже 
занеміг він тілом і ледь живий був. І від великої повстримності, 
чернечих подвигів і від бентеги помислів висохла, як глина, сила 
його, і тіло його було, як бадилина, яку вітер хитає. Бачивши ж 
його знемагаючого, ігумен сказав йому: «Чи не казав я тобі, ди-
тино, що Бог не потребує від рабів Своїх безмірного труду, але 
хоче, щоб кожен за силою своєю працював для Нього на славу Його 
святого Імені. Ти ж, дитино, не послухав мене і ось вже знеміг, 
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постячи без міри і піднімаючи тягар понад силу свою». Відповідав 
йому Іван: «Не піст мене висушив, отче, ані подвиг не розслабив 
мене, але помисли, що їх насилає мені лукавий. Вони ж довгий час 
вдень і вночі бентежать мене». І розповів ігуменові думки свої 
про батьків і про дім. Ігумен же сказав йому: «Чи не казав тобі 
спершу, дитино, що великі є подвиги чернецтва і труди великі, 
і ворожі на нас повстання та спокуси невимовні?». Це сказавши, 
ігумен просльозився і плакав досить над Іваном. Бог же, що все 
на користь влаштовує, таємно поклав ігуменові на серце, щоб не 
боронив Іванові піти до батьків: хотів-бо звершити з ним Свій 
замір. І благословив ігумен Івана, щоб ішов, куди хоче, та наказав 
пильно берегтися ворожих сітей, щоб дорога його була безгрішна.

Відійшовши ж трохи, десь на стадію одну, зупинився, повер-
нувся назад і, побачивши монастир, заплакав гірко, впавши ж 
на коліна, молився до Бога, ридаючи й омиваючи землю сльо-
зами. І після молитви, вставши, знову пішов, поручаючи себе 
Богові і покладаючись на Його промисел і захист. У дорозі ж 
трапився йому один чоловік убогий, вбраний у рубища, до нього 
ж Іван мовив: «Бачу тебе, брате, що маєш одяг старий дуже і 
подертий, прошу тебе, дай мені його, ти ж мій, кращий, візьми 
собі». Жебрак зрадів, зразу скинув рубища свої і віддав Іванові. 
Той же, навзаєм, свій кращий одяг дав йому. Коли ж наблизив-
ся блаженний Іван до Царгороду, побачив здалеку дім батьків 
своїх. І кинувся лицем до землі, молячись і говорячи: «Господи, 
Ісусе Христе, не покидай мене». Був же вечір, і почекав на тому 
місці блаженний Іван, поки ніч настане. Опівночі ж, прийшовши 
перед ворота батьків своїх, знову кинувся на землю, говорячи: 
«Господи, Ісусе Христе, ось дім батька мого, його ж бачити я 
хотів, але щоб не відпав я через нього від благодаті Твоєї, молю-
ся Тобі, Владико, пошли мені зверху допомогу і силу перемогти 
диявола і не допусти, щоб я ним подоланий і спокушений був, 
але дай мені на цьому місці добре життя моє закінчити». Коли 
так молився, пробув там аж до світанку. Як настав день, від-
чинилися двері, і вийшов з дому урядник, що старійшиною був 
над іншими рабами, і, бачивши жебрака, в рубища одягненого, 
сказав йому: «Хто ти такий і звідки? І чому насмілився прийти 
сюди? Іди звідси швидко, ось-бо господарі мої будуть виходити». 
Блаженний же Іван сказав до нього зі смиренням: «Ось, як же ба-
чиш ти, чоловік убогий я, не маю де голови прихилити, прошу-бо 
тебе, пане мій, милосердний до мене будь і не відганяй мене 
звідси, але залиш мене в куті цьому перебувати, я-бо нікому ж 
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ніякого не чиню зла, ти ж від самого Бога отримаєш милість, 
якщо помилуєш мене і не боронитимеш мені тут перебувати». 
Той же, змилосердившись над ним, залишив його там. Незабаром 
же вийшли батьки його з дому та йшли до царевих палат. Їх же 
бачивши, блаженний заливався слізьми, але сказав до себе: «Ось 
волею Божою батьків своїх я бачу, але не утішишся, дияволе. 
Благодаттю-бо Господа мого ні за що не маю розжарені на мене 
твої стріли». І, знову зітхнувши, до Бога сказав: «Господи, Ісусе 
Христе, не покидай мене до кінця». І перебував там у якомусь 
куті при воротах, лежучи, як Лазар чи як Йов на гноїщі. Батько 
ж його, бачивши жебрака бідного, що при воротах лежав, почав 
з трапези своєї посилати йому їжу, говорячи: «Велике є терпіння 
жебрака цього, що холод і негоду, мороз і дощ терпить без по-
крову, справді таких є Царство Небесне. Сильний же Бог і нас 
через нього спасти і тому послав його до нас, щоб, чинячи йому 
милість, і самі від Бога сподобилися помилуваними бути. Хто ж 
знає, чи не в такій убогості перебуває і улюблений син наш Іван? 
Про нього ж не відаємо, де є, творімо-бо цьому жебракові те, 
що хотіли б, аби хтось творив для сина нашого». Одного ж дня 
вийшла мати його за двір і, побачивши Івана в роздертих руби-
щах, погидувала ним вельми і сказала до слуг: «Відтягніть звідси 
огидного цього чоловіка, не можу-бо тут ходити, поки бачу, як 
він тут лежить». І зразу слуги відтягнули його на інше місце. 
Блаженний же здалеку дивився на ворота дому батька свого.

Якось-бо, бачивши, що вийшов із воріт урядник дому, прикли-
кав його до себе і сказав: «Прошу тебе, пане мій, як же спочатку 
вчинив зі мною милість, так і нині змилосердися наді мною і зро-
би для мене малий курінь, щоб мене не бачила господиня ваша 
і щоб я мав невеликий від морозу захист». Той же, послухавши 
прохання його, збудував скоро невелику хатчину. У ній же пе-
ребуваючи, святий молився безперестанно до Бога. Щодня ж 
батько посилав йому їжу, яку він, вдячно приймаючи, роздавав 
тим, що приходили до нього, іншим жебракам, сам-бо в голоді і 
спразі завжди перебував і висушив плоть свою великою повстри-
мністю і постом настільки, що можна було кістки його пораху-
вати. У такому терпінні преподобний Іван перебував три роки, 
не сповіщаючи батькам своїм, що сином їхнім є. Після трьох же 
років було йому об’явлено, що його життя скоро закінчиться. Тоді, 
прикликавши урядника дому батьків своїх, сказав йому: «Одно-
го ж прошу в тебе, піди скажи пані вашій таке: “Жебрак той, 
його ж від воріт відігнати веліла ти, просить тебе через мене, 
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говорячи: Не зневаж мене убогого, згадуючи Владику Христа, але 
благоволи прийти до мене, маю-бо щось важливе сказати тобі”». 
Пішов слуга, сповістив пані своїй слова жебракові, але вона ска-
зала: «Хіба жебрак має про щось говорити зі мною? Я ж навіть 
подивитися на нього не можу, а він розмовляти зі мною хоче?». 
І розповіла мужеві про це. Муж же сказав: «Іди, жінко моя, не 
зневажай жебрака, жебраків-бо вибрав Бог». Вона ж не послухала 
його і йти не хотіла. Преподобний же Іван знову послав, говоря-
чи: «Через три дні я помру. Ти ж, якщо бачити мене і розмовляти 
зі мною не схочеш, жаліти будеш вельми». Вона ж ніяк послухати 
жебрака не хотіла. Та чуючи про смерть, що зближається, ледве 
зволила піти до нього, бажаючи щось нове довідатися, оскільки 
вже довго боролась з цікавістю, що цей жебрак хоче їй сказати. 
Вийшла з дому і звеліла рабам своїм принести його перед себе. 
Преподобний Іван вже не міг іти ногами своїми, бо хворий був 
вельми, через те принесений був перед матір свою і покрив лице 
своє, щоб вона його не впізнала. Почав же говорити до неї так: 
«Закінчилося вже служіння ваше, о пані, яке мені творили, і ви-
нагорода за милостиню приготувалася вам, як же казав Господь 
у Євангелії». Це мовивши, вийняв зі середини рубища Євангеліє 
і дав їй, кажучи: «Це хай буде тобі в житті утіхою та до май-
бутнього віку добра путь, тобі і твоєму мужеві, моєму ж панові».

Вона ж, прийнявши Євангеліє, обертала його, розглядаючи 
і говорячи: «Подібне воно на те Євангеліє, яке пан мій спорядив 
синові нашому». І побігла показати його мужеві своєму. Він же 
відразу його впізнав і мовив: «Справді, це те, що ми дали любому 
синові нашому. Спитаймо його, звідки він має його, чи не знає 
про дитину нашу, Івана?». І, пішовши до нього разом, питали-
ся: «Просимо тебе, скажи нам, звідки ти взяв це Євангеліє? І де 
є син наш Іван?». Він же сердечного болю таїти і сліз стримати 
не міг більше, сказав: «Я син ваш Іван, і це те Євангеліє, яке ви 
мені дали. Я винен був у печалі вашій, але Євангеліє, яке ви мені 
дали, навчило мене Христа любити і носити в терпінні благе 
ярмо Його». Вони ж, це чувши, припали йому на шию, обняли 
його і довго плакали. Охопила-бо їх радість, разом і біль серця: 
раділи, що знайшовся любий їхній син, та боліли серцем, що в 
такій убогості й нужді опинився, і як до того часу не пізнали 
його, що перед воротами лежав. Збіглися ж до них усі сусіди 
і друзі, і знайомі, і по цілому граді зразу розійшлася вість про 
віднайдення Іванове. І всі дивувалися, славлячи Бога. Коли це 
було, преподобний Іван передав душу свою в руки Господеві.
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СОБОР СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

Церква декілька разів у році 
вшановує пам’ять цього великого 
св. Івана Хрестителя. Про нього 
сам Ісус сказав: «Істинно кажу 
вам, що між народженими від жі-
нок не було більшого від Івана Хрес-
тителя. І коли хочете знати — він 
є Ілля, що має прийти. Хто має 
вуха, нехай слухає» (Мт. 11, 11–
15). Все своє життя Іван був слух-
няний Богові і виконував у всьому 
Його волю. Бог послав його, щоб 
він приготував дорогу для Ісуса 
Христа, тому ми називаємо його 
Предтечею. У Євангелії читаємо: 
«П’ятнадцятого року правління ке-
саря Тиверія, коли Понтій Пилат 
був правителем Юдеї, Ірод — четверовласником Галилеї, Филип 
же, його брат, четверовласником краю Ітуреї та Трахонітіди, 
а Лісаній четверовласником Авілени, за первосвященників Анни 
та Каяфи, слово Боже було до Івана, сина Захарії, в пустині. І 
він ходив по всій околиці йорданській, проповідуючи хрещення 
покаяння на прощення гріхів, як написано в книзі пророка Ісаї: 
“Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню, вирівняй-
те стежки Його. Кожна долина заповниться, кожна гора й горб 
знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть глад-
кі, а кожна людина побачить спасіння Господнє”. Він говорив 
до людей, що приходили хреститися до нього: “Гадюче поріддя! 
Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть пло-
ди, достойні покаяння, і не беріться говорити собі: Маємо за 
батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може 
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підняти дітей для Авраама. Ба вже 
і сокира прикладена до кореня де-
рев: кожне дерево, що не приносить 
доброго плоду, буде зрубане та вки-
нуте в вогонь”. Люди питали його: 
“Що ж нам робити?”. Він відповів 
їм: “Хто має дві одежі, нехай дасть 
тому, що не має. А хто має харч, 
нехай так само зробить”. Прийшли 
також митарі хреститись і йому 
мовили: “Учителю, що маємо роби-
ти?”. А він сказав їм: “Нічого більше 
понад те, що вам призначено, не 
робіть”. Вояки теж його питали: 
“А ми що маємо робити? ”. Він від-
повів їм: “Нікому кривди не чиніть, 
фальшиво не доносьте і вдоволь-
няйтесь вашою платнею”. А тому, 
що люди очікували Месії, кожен сам 

у собі розмірковував про Івана, чи не він часом Христос. Іван, звер-
таючись до всіх, озвався: “Я вас хрещу водою, але йде Сильніший 
від мене, якому я негідний розв’язати ремінь від взуття. Той буде 
вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в Нього, 
щоб вичистити тік Свій і зібрати пшеницю в Свою клуню, а по-
лову спалити вогнем невгасимим”. Навчаючи ж багато й іншого, 
Іван звіщав народові Добру Новину» (Лк. 3, 1–18). Основою про-
повіді Івана Хрестителя було покаяння. Він наголошував людям, 
щоб чинили правдиве покаяння, щоб приносили конкретні плоди 
покаяння, а не тільки зовнішньо виконували приписи Закону.

ПРЕПОДОБНИЙ ГРИГОРІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ1

У той час, коли преподобний Антоній Печерський жив на са-
моті в печері, св. Григорій прийшов до преподобного Теодосія, 
який був настоятелем монастиря, і просився в монастир2. Тео-
досій прийняв Григорія, постриг його і дав монашу рясу. У мо-

1 Його пам’ять вшановуємо 8 (21 січня).
2 Приблизно 1060–1074 роки.

Усікновення голови
св. Івана Хрестителя
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настирі Григорій багато молився 
і старався у всьому слухати сво-
го настоятеля. За деякий час Бог 
дав йому дар творити чуда і він 
також одержав владу над бісами. 
Святий мав звичай після кожного 
богослужіння читати молитви ек-
зорцизму. Диявол був переможе-
ний його молитвами і шукав наго-
ди, як нашкодити преподобному.

Одного разу вночі в келію 
Григорія прийшли злодії і, схо-
вавшись, чекали, коли старець 
піде до церкви, щоб забрати його 
майно. Однак блаженний дізнав-
ся про їхній прихід, бо вночі не 
спав, а молився посеред келії. Він почав молитися і за них: «Боже! 
Пошли сон Твоїм рабам, які втомилися, догоджаючи ворогові». 
Бог вислухав молитву старця, і злодії проспали п’ять днів і п’ять 
ночей, поки Григорій в присутності братів не розбудив їх, кажу-
чи: «Доки ви будете даремно сторожити, щоб мене обікрасти? 
Йдіть швидше додому!». Вони, прокинувшись, не могли вста-
ти, бо нічого не їли п’ять днів. Тоді преподобний нагодував їх 
та відпустив. Злодії через чудо, що сталося, не повернулися до 
своїх колишніх справ, але покаялись і прийшли в Печерський 
монастир, щоб працювати для братів.

За деякий час диявол іншим злодіям вклав намір, щоб обі-
красти невеликий сад св. Григорія. Але коли вони туди залізли, 
набрали у свої мішки плодів та звалили їх на себе, то не могли 
зробити ні кроку. Так вони стояли на одному місці під вагою 
мішків два дні і дві ночі. Тоді почали кричати: «Святий отче 
Григорію! Відпусти нас, ми покаємось і більше не будемо тако-
го робити». Почувши крики, зійшлися монахи і схопили їх, але 
не могли зрушити їх з місця. Тоді вони запитали: «Коли ви сюди 
прийшли?». Злодії відповіли: «Вже два дні і дві ночі стоїмо тут». 
У цей час прийшов Григорій і, щоб привести їх до спасительного 
покаяння, мовив: «Через те, що ви своє життя провели в лінив-
стві, крали чуже добро, а самі не хотіли нічого робити, то тепер 
будете стояти на цьому місці до кінця вашого життя». Чуючи 
це, вони почали зі сльозами просити старця, щоб відпустив їх, і 
обіцяли більше не красти. Тоді преподобний пожалів їх та сказав: 
«Відпущу вас, якщо пообіцяєте, що будете працювати і працею 
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своїх рук будете годувати інших». Злодії пообіцяли те, що казав 
старець, і він помолився за них та відпустив.

Згодом диявол знову спробував нашкодити святому обманом. 
Одного разу до Григорія прийшли троє чоловіків, що вдавали 
жебраків, щоб його випробувати. Двоє з них, показуючи на тре-
тього, почали брехати: «Отче! Цього нашого друга засуджено на 
смерть. Ми просимо дати йому що-небудь, щоб він міг внести 
за себе викуп і визволитися від смерті». Блаженний повірив їм і 
сказав: «Горе цьому чоловікові, бо настав день його смерті!». Вони 
казали: «Якщо ти, отче, щось даси, то він не помре». Тоді Бог 
відкрив св. Григорію всю правду про них, він заплакав та ска-
зав: «Якщо я й дам, то він все одно помре. Та скажіть мені, якою 
смертю він має померти?». Обманщики сказали, що їм прийшло 
на думку: «Його повісять на дереві». Старець по-пророчому мовив: 
«Ви сказали правду, завтра це станеться». Потім він зайшов в 
печеру, де ховався від марноти і суєти та де зазвичай молився до 
Ісуса Христа. Святий виніс звідти книги, що мав у себе, і віддав 
їх тим, що прийшли, кажучи: «Візьміть, а якщо вони будуть вам 
непотрібні, то поверніть мені». Вони, взявши книги, відійшли і 
стали сміятися: «Продамо це і розділимо гроші між собою». Потім, 
побачивши плодові дерева, що належали святому, сказали: «Цієї 
ночі ми ще прийдемо сюди і зірвемо ці плоди». Коли настала ніч, 
злодії прийшли знову. Григорій молився у своїй келії і вони заго-
родили двері в печеру, щоб він не міг вийти. Один з них, про яко-
го було сказано як про засудженого на повішання, поліз на дерево 
і став рвати яблука. Гілка, за яку він тримався, відламалася і він 
впав, а двоє інших зі страху втекли. Той, що впав, завис на одній 
гілці та задихнувся, бо не було нікого, хто б міг йому допомогти.

Григорій, будучи замкнений, не зміг зранку прийти до церкви 
на спільну молитву, тому браття пішли подивитись до келії свято-
го, щоб дізнатись, чому він всупереч своєму звичаю не прийшов 
на молитву. Коли вони наближались до печери преподобного, 
то побачили на дереві мертву людину і дуже настрашились. 
Тоді побачили, що двері в печеру загороджені і, відчинивши її, 
знайшли там святого. Згодом злодії прийшли разом з якимись 
людьми, щоб подивитись на мерця. А Григорій сказав їм: «Ди-
віться, як ваша брехня стала правдою. “Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме 
й пожне!” (Гал. 6, 7). Якби ви мене не закрили, то я би допоміг 
йому, але тому, що диявол навчив вас берегти брехню, тому ви 
втратили милість і втратили свого друга». Злодії, бачачи, що 
слова святого збулися, впали до його ніг і просили в нього про-
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щення. Святий сказав їм, що вони мають каятися перед Богом, 
і за покуту назначив їм працю в монастирі.

Одного разу св. Григорій мив посуд у Дніпрі. У цей час туди 
приїхав князь Ростислав Всеволодович, щоб помолитись в мо-
настирі і прийняти благословення на війну з половцями, куди він 
вирушав разом зі своїм братом Володимиром Мономахом. Слуги 
Ростислава, спокушені дияволом, почали глузувати зі старця і до-
шкуляти йому непристойними словами. Святий Григорій, бачачи 
своїм пророчим духом, що їм загрожує смерть, сказав: «О діти! 
Вам потрібно було б у всіх монахів просити молитов за себе, 
а ви робите зло, противне Богові. Плачте над своєю загибеллю 
і кайтеся у своїх гріхах, щоб ви мали втіху на Божому суді. Бо 
Господь об’явив мені, що ви разом з вашим князем потонете». 
Але слуги не хотіли прийняти цих слів перестороги і, замість по-
каяння, збунтувались. І князь Ростислав не повірив цим словам, 
вважаючи, що Григорій тільки погрожує, а не пророкує. Він 
гнівно сказав до старця: «Ти передвіщаєш мені смерть від води? 
Я ж вмію добре плавати! Це не я, а ти помреш такою смертю!». 
Тоді князь, забувши про Божий страх, наказав зв’язати Григорію 
руки і ноги, прив’язати йому до шиї камінь та кинути у воду. 
Так було вбито святого старця.

Браття два дні шукали його, але не могли знайти. Коли на 
третій день вони прийшли до його келії, то побачили там святого 
мертвим, зі зв’язаними руками та ногами і з каменем на шиї. 
Одяг його був ще мокрий, обличчя — світле, а тіло — ніби живе. 
Браття здивувались, хто і як міг принести сюди старця, тому 
що келія була замкнута, але потім, помолившись, поховали тіло 
св. Григорія в печері, де воно досі перебуває нетлінним.

Князь Ростислав був настільки запалений гнівом, що не пі-
шов вже в монастир, щоб отримати благословення. І він навіть 
не вважав за гріх те, що вчинив. Тільки Володимир прийшов у 
монастир, просив молитов за себе та прийняв для свого війська 
благословення. Коли князі були біля Триполя1 і переходили річку 
Стугну2, то Володимир Мономах щасливо переправився через 
неї разом зі своїм військом завдяки молитвам святих отців, але 
Ростислав з усім своїм військом потонув у річці. Так справди-
лось пророцтво св. Григорія, дане їм, як мешканцям Ніневії, для 
покаяння. Але у своїй злобі та нерозкаянні вони ним погордили.

1 Триполь — сучасне Трипілля, місто Київської області.
2 Стугна — права притока Дніпра, яка давні часи була великою рікою.
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ПРЕПОДОБНИЙ ГЕОРГІЙ ХОЗЕВИТ

Преподобний отець наш Георгій Хозевит змолоду полюбив 
Бога і, зрікшись світу, став монахом, а згодом й ігуменом Хозев-
ської обителі. Згодом пішов до Єрусалиму поклонитися святим 
місцям, і там решту часу свого життя проводив в пості і трудах 
для Господа. Досягнувши святості, відійшов до Того, кому по-
святив усе своє життя.

СВЯТА ДОМНІКА, ДІВА

Домніка була поганкою, але Божий промисел провадив її до 
пізнання істинної віри. Сталося, що одного разу Домніка з чо-
тирма подругами прийшла зі свого рідного міста Карфагена до 
Царгорода. Тут вона побачила життя християн і навернулася 
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до Ісуса Христа разом зі своїми 
товаришками. Царгородському 
Патріарху Нектарію Бог дав пі-
знати, що має їх прийняти і уді-
лити святе хрещення. Усі ці діви 
по   святилися на службу Богові. 
Імператор Теодосій Великий по-
дарував їм поблизу Царгорода 
ділянку землі, і вони збудували 
там два монастирі. Невдовзі до 
них почали приходити дівиці і 
жінки, провадивши там святе 
богоугодне життя під проводом 
св. Домніки, яка досягла великої 
святості. Ісус наділив її благодат-
тю творити чуда і пророкувати 
про майбутні речі. Померла свя-
та в глибокій старості 474 року.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЮЛІАН І СВЯТА ВАСИЛИСА

Святий Юліан народився в єгипетському місті Антиной. Він 
походив з доброчесного і багатого роду, який не так прославився 
багатством, як великим благочестям і ревністю в християнському 
житті. Юліан з юності полюбив святу чистоту і забажав до кінця 
свого життя перебувати у ній задля Господа. Юнак за будь-яку 
ціну намагався зберегти чистим своє серце. Берігся всякого по-
гляду на дівчат та жінок. Коли ж мимоволі узрів жіноче обличчя, 
то гарячою молитвою звертався до Ісуса та Марії, щоб охоронили 
його і не дали впасти у спокусу. Коли з потреби йому доводилось 
іти у місто, то завжди по дорозі молився, аби не впасти в сіті 
диявола. Через те був милим в Божих очах, отримуючи від Нього 
багато ласк, і навіть ласку до кривавого мучеництва.

Коли ж виповнилось йому 18 років, батьки змушували його 
взяти жінку, бо мали його єдиного і хотіли бачити внучат. Але 
Юліан по-всякому відмовлявся, а коли батьки йому дуже на-
докучали, просячи, цнотливий юнак випросив для себе один 
тиждень на роздуми. Весь той тиждень Юліан молився зі сльо-
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зами та просив Бога, щоб Він сам якимось чином зберіг його 
чистоту від подружжя. В останню ніч з’явився йому Спаситель, 
кажучи: «Не бійся підкоритися волі і раді своїх батьків. Візьми 
за жінку ту дівчину, яку вони для тебе знайдуть. А Я зроблю 
так, що і її серце за твоїм прикладом запалиться бажанням 
ангельської чистоти. І так батьки твої будуть радісні і ти зі 
своєю невістою успадкуєте славу, яку мають на небесах чисті і 
непорочні. Через вас примножиться чистота і багато юнаків та 
дівчат під вашою настановою стануть спадкоємцями Небесного 
Царства. Я буду з тобою завжди, живучи у тобі, і збережу тебе 
непорочним». Юліан з вдячністю відповів Ісусові: «Дякую Тобі, 
Господи Боже, що відганяєш від мене фальшиві втіхи цього світу 
і обіцяєш бути моїм помічником та охоронцем моєї чистоти. 
На Тебе всім серцем покладаюся, що даруєш мені те, що “око 
не бачило, вухо не чуло та на думку людині не спало”. Знаєш, 
Господи, що з мого дитинства аж до цієї години я не мав наміру 
нічого любити і бажати, лише Тебе самого».

Після цієї появи Господа Юліан сказав своїм батькам, що 
підкоряється їхній волі і не відмовляється від шлюбу. Батьки 
пройнялися радістю і, не зволікаючи, поспіхом шукали відповід-
ну йому дівчину. І знайдена була така на ім’я Василиса, також 
єдина у своїх батьків, скромна і прикрашена добрими звичаями. 
Її вони заручили своєму синові. Коли після весілля наречені були 
у своєму покої, нараз їх осіяло неописанне світло і вони побачили 
відкрите небо і безліч тих, які були одягнені в білі одежі і мали 
золоті вінці на своїх головах. Тоді захоплена Василиса радісно 
сказала Юліану: «Пане мій, що це я бачу, і хто це такі? Від спо-
глядання на них перехоплює мені дух». Він відповів їй: «Це ті, що 
зберегли себе чистими і непорочними від насолод та втіх цього 
світу і зненавиділи своє життя аж до смерті. Та ось тепер вони 
втішаються невимовною радістю від Господа, який тим, хто 
береже дівство непорочним, дарує нев’янучу славу у вічному 
житті. Якщо хочеш разом зі мною зберегти Христові заповіді і 
угодити Йому, то полюбімо Його цілою душею і збережімо Йому 
наше дівство. І так будемо Його вибраними посудинами в земно-
му шлюбі, щоб у майбутньому з Ним царювати й одне з одним 
ніколи не розлучитися». На ці слова Василиса відповіла: «Немає 
нічого ціннішого понад спасіння, а коли збережемо дівство, одер-
жимо і нев’янучу славу у вічному житті. Вірю твоїм словам і 
тому, що бачу, і разом з тобою бажаю перебувати до кінця в дів-
стві, щоб змогти отримати вічну винагороду від Ісуса, Господа 
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мого». І раптом затряслася земля 
в покоях, і два найсвітліші мужі, 
перепоясані поясами золотими, 
піднесли Юліана і Василису від 
землі і відкрили перед ними 
книгу життя. І сказав до них 
один зі старців: «Блаженні ви, 
бо, перемігши тимчасові утіхи, 
поспішили до вічної. Прочитай, 
Юліане, написане в цій книзі». 
Подивився ж Юліан і прочитав: 
«Той, хто відвернувся від світу 
задля Моєї любові, — Юліан — 
буде в числі тих, які з жінками 
не осквернилися. Василиса, яка 
має праведне серце і непороч-
не дівство, вшанується в лику 
дівиць, що йдуть за істинною 
Дівою Марією, Моєю Пречистою 
Матір’ю». Коли це Юліан прочи-
тав, закрилася книга і з обох боків багато світлоносних мужів 
та дів з великою радістю промовляли один до одного: «Амінь». І 
знову сказав старець до Юліана і Василиси: «У цій книзі записані 
всі чесні, тверезі, правдомовні, милосердні, смиренні, покірні, 
які мають нелицемірну любов, які все противне і жорстоке пе-
ренесли, скорботи і біди перетерпіли, і на кінець лише Христа 
полюбили. Ті, що задля Нього не хотіли ні батька, ні матері, ні 
жінки, ні дітей, ні багатства, ані чогось світського, серед них і ви 
сподобитеся бути». Коли це чесний старець до них сказав, зразу 
все те видіння з очей їхніх пропало. А блаженна ж та двійця, Юлі-
ан і Василиса, були переповнені невимовної радості, решту часу 
ночі в молитві і співах провадили. Так жили Юліан і Василиса 
між собою в чистоті, берігши непорочним своє дівство. Цю тайну 
про непорочне подружжя вони приховували перед людьми, щоб 
не довідалися ні батьки, ані родичі, ані хтось із людей, аж поки 
Господь сам не виявить на користь багатьох.

Невдовзі їхнє спільне життя засяяло великою святістю, бо 
для Бога немає нічого милішого, ніж свята невинність і побож-
не життя, за яке Бог нагороджує особливими дарами! Коли ж 
їх батьки померли, вони заснували два монастирі: чоловічий і 
жіночий. Під проводом Юліана зібралось багато братів, що ревно 
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працювали для Бога. Вони звідусіль приходили до нього, щоб 
наслідувати його святе життя. Були це і юнаки, які забажали 
цілком віддатися Христу і жити лише для Нього; були й мужі, 
які заради Христа покинули свої доми, дружин та всі приваби 
світу. За короткий час під проводом Юліана зібралося загалом 
близько 10 000 тисяч монахів. Також і св. Василиса у своєму 
монастирі зібрала й заручила Христові 1 000 чесних дівиць, ще 
й багато жінок.

Однак прийшов час, коли за Діоклетіана і Максиміана на-
стало страшне переслідування. Господь Бог за півроку до цього 
об’явив Василисі, що святу Церкву чекає дуже люте гоніння, 
але вона не доживе до того. І справді, ще до переслідування 
Господь покликав свою рабу до неба. У монастирі Юліана пере-
ховувалося від переслідування багато єпископів і священників. 
Невдовзі приїхав до того міста ігемон Маркіян зі своєю жінкою 
Маріонілою і сином Келсієм. Він послав до Юліана послів, щоб 
той зрікся Христа, але Юліан і всі, що були в його монастирі, 
жадали радше прийняти смерть, ніж зректися святої віри. Тоді 
Маркіян наказав спалити монастир з усіма, хто там був, а Юлі-
ана привести на свій суд. В той день більш ніж 10 000 святих 
мучеників загинули у вогні і прийняли від Господа вінець слави. 
Святий Юліан, ставши перед судом Маркіяна, відважно заявив, 
що ісповідує тільки одного Бога Ісуса Христа, а всіх римських 
богів уважає за ніщо. За це мучитель Маркіян звелів його жор-
стоко бити палицями. Потім він наказав водити Юліана в оковах, 
на сміх людям, по цілому місті. Та ось, коли святого мученика 
вели біля школи, Келсій, син Маркіяна, з Божої волі побачив, як 
ангели оточили св. Юліана і поклали на його голову вінець слави. 
В тій хвилі хлопець підбіг і впав у ноги мученикові, взиваючи: 
«Тебе хочу мати за батька, а кровного батька мого Маркіяна, 
ненависника і мучителя праведних, відрікаюся. До тебе прилу-
чаюся заради Христа Господа. Його донині я не знав, тепер же 
бажаю разом з тобою за Нього страждати». Воїни, що водили 
святого по місті, були вкрай здивовані. Весь люд збігся, щоб 
побачити Маркіянового сина, який приєднався до мученика і 
цілував його рани. Як тільки ігемон довідався про це, звелів їх 
обох привести до себе. Мати Келсія швидко прибігла до палацу, 
де всі зібрались. Маркіян, поглянувши на Юліана, роздер на собі 
свої шати, у розпачі обдер нігтями своє лице і викрикнув: «Ти, 
звірюко, що ти натворив з моїм сином? Якщо не звільниш його 
від свого чаклунства, то я розшматую твоє тіло і роздроблю на 
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порох твої кості!». Святий Юліан відповідав: «Ось стоїть перед 
тобою твій син, який зі мною вірить у Христа, хай сам тобі 
відповідає». На це мудрий хлопець сказав: «Хай підкоряються 
вам ті, що готові загинути, за мною хай йдуть услід ті, що 
намагаються з брехні поганства перейти до істинного Бога. 
Я задля Господа мого Ісуса Христа вас, батьків, відрікаюся і 
ваших богів зневажаю. Оманливої вашої любові цураюся. Чому 
зволікаєш, твердосердий батьку? Візьми меч і мене, сина свого, 
принеси в жертву Христові. Порожні для мене ваші ридання, 
вони мене не можуть відірвати від правдивої віри». Безумний 
Маркіян наказав їх обох кинути в темну і смердючу в’язницю, 
та вона враз засяяла неземним блиском і надприродній аромат 
наповнив її. Побачивши те чудо, 20 воїнів, які стерегли в’язнів, 
навернулися до Ісуса Христа.

Мати Келсія Маріоніла прийшла у в’язницю, щоб умовити 
свого сина зректися Христа, та, за Божою ласкою і молитвами 
св. Юліана, сама увірувала в Ісуса Христа і прийняла святе хре-
щення. Це переповнило міру злоби Маркіяна, і він наказав здерти 
з голів Юліана і Келсія шкіру. Над Маріонілою сповнилося велике 
чудо, бо кати навіть не могли торкнуся до неї — її оберігала Божа 
сила, а катам задеревіли руки. Врешті мучитель наказав усіх їх 
стяти мечем. І як тільки це сталося, затряслася земля і більш ніж 
третина міста була зруйнована. Маркіян враз тяжко захворів; 
черви живцем точили його тіло і через декілька днів він помер.

У наступну ніч після усічення святих прийшли священники, 
забрали їхні тіла та поховали в церкві під вівтарем. Бог просла-
вив Своїх святих, бо з того місця, на якому були поховані тіла 
мучеників, витекло джерело води, через яку Бог давав зцілення 
недужим на славу Господа нашого Ісуса Христа. Святий Юліан 
був замучений близько 300 року.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПОЛІЄВКТ

У Вірменській зем-
лі, в місті Мелітині1, 
жили два римські во-
їни Неарх і Полієвкт, 
яких поєднувала сер-
дечна дружба. У всьо-
му вони мали згоду 
між собою, лиш у пи-
тані віри розходилися. 
Неарх, будучи ревним 
християнином, всіма 

силами намагався навернути свого приятеля. Полієвкт, хоч і 
був поганином, проте жив чеснотливо, згідно зі своєю совістю, 
і шукав правду. Він горів серцем, коли слухав товариша, який 
йому не раз читав Боже слово чи розповідав про єдиного Бога. 
Відтоді Полієвкт завжди роздумував про безмежну любов Спа-
сителя до нас, і це приводило його в захоплення, адже він був 
не простим воїном, а вищого сану, тому добре знав, що означало 
римське бичування та смерть через розп’яття. У такі хвилини 
ясно розумів нерозум та мерзоту поганства. Так до нього помалу 
наближалась година благодаті.

У той час нечестивий цар Валеріан (253–260) розпочав нове 
переслідування християн. По всіх містах читався безбожний 
наказ, змушуючи усіх поклонитися ідолам. У тій ситуації Неарх 
почав готуватися до мучеництва. Однак думка, що його друг зі 
страху перед муками залишиться поганином, дуже засмучувала 
його. Полієвкт, бачачи, що він зажурений, питався про причину. 
«Може, то я образив тебе чимось? — казав до нього. — Чим я 
провинився супроти тебе?». Неарх, з глибини серця зітхнувши, 

1 Сучасне місто Малатья у південно-східній Туреччині.
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сказав: «Друже мій, я тужу, бо скоро закінчиться наша дружба 
і ми розлучимось, і це не лише на якийсь час, але й навіки». По-
лієвкт не зрозумів друга, тому наполягав: «Скажи мені відкрито 
і зрозуміло, про що говориш, бо я не збагнув твоїх слів». Він від-
повів: «Наказ імператора принесе нам це розділення, бо я помру 
як мученик за Христа, а тоді ти покинеш мене і залишишся 
назавжди поганином». Тут Неарх замовк. На його лиці було видно 
внутрішнє напруження. Опісля з болісним тоном голосу додав: 
«Твоєю долею, як невірного, буде вічне засудження». Полієвкта 
вразило почуте. Божа благодать осіяла його і він пригадав собі 
видіння, яке бачив кілька днів тому, і звернувся до приятеля, ка-
жучи: «Не бійся, не буде ніякої розлуки. Мені з’явився Ісус Христос, 
зняв з мене військові обладунки та подав новий, дуже коштовний 
одяг, невимовної ціни». Почувши це, Неарх невимовно зрадів і 
відразу ж пояснив товаришу, що нова гарна одежа означає зміну 
життя: потрібно залишити римське поганство і одягтися у прав-
диву Христову віру. Полієвкт сказав: «Тепер, коли ти говорив, я 
відчув, що моє серце готове прийняти Христа. Чи ж не горіло моє 
серце, коли ти розповідав про Нього? Чи не захоплювали мене 
слова святого Євангелія, коли ти мені його читав? Мені браку-
вало лише назви “християнин”, бо своєю волею і ревністю 
я вже ним був. Я завжди прагнув цього — покинути марних 
ідолів і стати слугою Господа Ісуса Христа». Неарх вельми 
тішився, але ще побоювався, що його товариш почне жаліти за 
жінкою і дітьми або за маєтками. Тому навмисно почав говорити 
з ним про марноту дочасних дібр та славу, яку приготовив для 
Своїх рабів Син Божий. «Мені, — казав він, — ні багатство, 
ні почесті, ні людська любов чи будь-які інші світські ра-
дості не є дорожчими понад життя в Ісусі. Його єдиного 
бажаю, все інше для мене мале та несуттєве». А Полієвкт 
відповів: «Ти думаєш, що я не знаю небесного блаженства? Тільки 
одне спитаюсь тебе: чи можна стати борцем Христа, коли я 
ще не прийняв святого хрещення?». Неарх відказав: «Не сумні-
вайся у цьому, вірний друже, добрий Бог ні перед ким, хто 
звертається до Нього з вірою, не зачиняє дверей Свого 
милосердя. І розбійникові, що на хресті поруч Нього висів, за 
мале ісповідання велику нагороду дарував». Це почувши, Полі-
євкт вигукнув: «Хай буле слава Христові, істинному Богу! 
Вірую в Тебе, Господи, і віднині служитиму лише Тобі».

Тоді він вирушив на торжище, де привселюдно плюнув на 
царський декрет і подер його на шматки. А побачивши дванад-
цять ідолів, порозбивав їх. Нечестивці ж зразу схопили мученика. 
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Суддею, призначеним на катування християн, був його тесть 
Фелікс. Той дуже засмутився, адже знав, що Полієвкта чекає 
неминуча смерть. «Горе мені, мій сину, — казав він, — що й тебе 
зманила оманлива сила Христа». На це ісповідник відповів: 
«Це не так, а навпаки, — я пізнав Істину. Ісус Своєю всесиль-
ною Правицею вивів мене з пітьми на світло, зі смерті 
до життя, і наставив мене з путі беззаконня на шлях 
праведності». Тоді кати почали бити його кулаками по устах. 
Павлина, дружина блаженного Полієвкта, також прибула туди. 
Гірко плачучи, вона докоряла чоловікові: «Що з тобою сталося?». 
Але вірний раб Господній залишився непохитним і сказав їй: 
«Послухай мене, Павлино, пізнай і поклонися єдиному правдивому 
Богу, що на небесах. Не зволікай, ходи слідом за мною і будеш 
навіки щасливою. Якщо ж ні, то разом з вашими ідолами загинеш 
у пеклі». Опісля він почав привселюдно свідчити про Христа й 
чимало невірних, там присутніх, навернулось. Між тим зібрались 
міські урядники, які почали обіцянками і погрозами намовляти 
страждальця до ідолослужіння. Та коли нічого не досягли, видали 
на нього смертний вирок. Ідучи на місце страти, Полієвкт поба-
чив серед натовпу, що його супроводжував, Неарха і, зрадівши, 
промовив до нього: «Будь спасенний в Христі, мій приятелю, як 
прийде твій час, і пам’ятай про заповідь любові й нашу дружбу». 
Це були його останні слова у цьому житті. Схиливши голову під 
меч, мученик охрестився у власній крові.

Святого Полієвкта стратили 255 року. Християни забрали його 
тіло і чесно поховали. Він був першим у Мелітині, хто пролив 
свою кров за Христа. Згодом там загинуло багато вірних для 
примноження воюючої Церкви на землі та наповнення торже-
ствуючої на небі. Коли закінчилось гоніння, у місті було побудо-
вано церкву в ім’я святого. За деякий час, у VI столітті, Аніція 
Юліанія, дочка західноримського імператора Олібрія, звела у 
Царгороді величавий храм, посвячений блаженному Полієвкту, 
і туди було перенесено його мощі. Слугу Божого вшановували 
як месника за зламання присяги. Святий Григорій Турський 
свідчить, що до згаданої церкви у Константинополі приводили 
злочинців, а коли хтось з них казав неправду, то Бог, на молитву 
свого угодника, відразу його викривав.

Неарх, згідно з переданням, також помер як мученик. Його 
пам’ять вшановуємо 22 квітня (5 травня).
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СВЯТИЙ ПЕТРО, ЄПИСКОП СЕВАCТІЙСЬКИЙ

Дорогоцінною при-
красою Христової Цер-
кви є сім’я св. Василія 
Великого, бо дала їй кіль-
ка поколінь святих. Це 
був прадід святителя, 
його дід і бабуся Макри-
на Старша, його батько 
Василій та мати Емелія, а 
врешті сестра Макрина і 
брати Григорій та Петро.

Святий Петро був наймолодшим з десяти дітей. Батько упоко-
ївся, коли він був ще в колисці. Крім доброї матері, його опікун-
кою та учителькою на дорозі наслідування Христа стала найстар-
ша сестра Макрина. Прикладом власної ревності вона змалку 
готувала молодшого брата до монашого життя. І дійсно, під її 
впливом він нічого іншого не бажав. Коли св. Василій заснував 
над річкою Ірис монастир, туди вступив і Петро, щоб також жити 
там лише для Ісуса. У 362 році Василій був змушений залишити 
тиху пустелю, бо Господь покликав його до відкритого служіння 
у Церкві. Тому він призначив настоятелем для братії блаженного 
Петра, який вже сіяв багатьма чеснотами. Його любов і співчуття 
до ближніх виявились найбільше тоді, коли в Каппадокії та Понті 
настав жахливий голод. Розум велів йому піклуватися найперше 
про братів, але його серце, сповнене милосердям і довірою до 
Бога, не захиталось. Усі припаси харчів ігумен повелів роздавати 
бідним, які щодня шукали допомоги біля монастирської брами.

370 року св. Василій очолив Каппадокійську митрополію і тоді 
висвятив свого брата Петра на священника, щоб він допомагав 
йому у справах Церкви. А опісля поставив його єпископом міста 
Севастії. Святитель Петро мусив багато трудитися для поборення 
аріанської єресі, яка в цій єпархії запустила глибоке коріння. 
Разом з іншими чесними отцями він брав участь у ІІ Вселен-
ському соборі в Царгороді (381 року), на якому було засуджено 
Арія та інших єретиків. Блаженний Петро помер 391 року. Його 
брат, Григорій Ниський, свідчить про нього, що був мужем над-
звичайної святості, чеснотами не меншим за Василія Великого.
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ПРЕПОДОБНИЙ ЄВСТРАТІЙ

Святий Євстратій походив з 
Тарсу і був сином благочести-
вих та багатих батьків Георгія 
та Мегети. Коли йому виповни-
лося 20 років, він почав розду-
мувати над короткістю життя, 
марнотою всього земного, а най-
більше пройняла його думка про 
неминучість смерті. У його серці 
розгорілося бажання присвятити 
все своє життя Господу Ісусу і 
служити лише Йому одному. Він 
залишив батьків і втік в Олімпій-
ський край до Авгарського мо-
настиря у Мизії, де вже служили 
Богові два дядьки його матері: 
Григорій і Василій. Григорій був 
настоятелем монастиря. Він при-

йняв Євстратія і почав навчати його чернечого життя. Євстратій 
був ревним у монаших подвигах, в постійній молитві та самоз-
реченнях. Усі любили його за лагідну поведінку і покору. Він 
уже зовсім не дбав про цей світ, у нього не було нічого, тільки 
веретище і плащ, що вкривав його, він не мав навіть своєї келії. 
Коли настав час відпочити, відпочивав там, де був. Отці казали, 
що від коли вступив в монастир, то ніколи зручно не спав. За всі 
75 років чернечого життя в ньому горіло бажання бути з любові 
до Господа Ісуса мирною жертвою і щодня приносити Йому малі 
й великі жертви за спасіння душ. Він не просив Господа побачи-
ти плоди своєї віри вже тут, на землі, але жив з вірою, що одного 
дня у вічності побачить, скільки душ Господь так притягнув до 
Себе і врятував для вічного життя.

Коли померли ігумен Григорій і його брат Василь, брати бла-
гали його взяти на себе хрест ігуменства.

У цей час на імператорський престол у Візантії зійшов Лев V 
Вірменин (813–820), який відновив єресь іконоборства. З цим 
було пов’язане нове переслідування правовірних, не менш жор-
стоке, як давнє велике переслідування християн. Усім, хто ша-
нував ікони, загрожувала смерть. Майже всі монастирі були 
порожніми, бо більшість монахів або загинули, або перебували 
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у засланні. Решта ховалися в пустелі та недоступних місцях. 
Також преподобний Євстратій з братами жили в горах за по-
радою преподобного отця Йоаникія Великого, і повернулися до 
монастиря лише після смерті безбожного імператора. Тоді свята 
Церква знову засяяла красою ікон і відновила їхнє вшанування.

Слуга Божий дожив до глибокої старості. Через нього Господь 
здійснив багато чудес, які свідчили про його богоугодне життя. 
Коли наближалась хвиля його переходу у вічність, він покликав 
своїх братів і сказав їм: «Час мого життя наближається до кін-
ця. Тому, любі діти, дотримуйтесь прийнятих вами правил і 
пам’ятайте, що все в цьому віці минає швидко і є лише 
тимчасове, але майбутнє — вічне. Тому поспішайте і ви 
опинитись серед спасенних». Сказавши це, він помолився, 
благословив їх, підняв очі до неба і сказав: «У твої руки, Госпо-
ди, віддаю свого духа!». Тоді уснув у Господі в своїх 95 років. Так 
перейшов у вічне життя і був зарахований до сонму праведних. 
Це відбулося 831 року.

Святий мученик Петро,
названий Валсамит

(див. ст. 29)
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СВЯТИЙ ГРИГОРІЙ, ЄПИСКОП НІСЬКИЙ

Святий Григорій був рідним 
братом св. Василія Великого. На-
родився близько 331 року у Кеса-
рії Каппадокійській. Ще молодим 
він втратив батька, який перед-
часно помер. Тому його вихован-
ням і освітою зайнявся найбіль-
ше Василій. Так Григорій, вже з 
юності навчаючись у світській 
мудрості, незабаром став видат-
ним ритором та філософом. Піс-
ля закінчення студій він зайняв 
кафедру красномовства й одру-
жився з надзвичайно побожною 
дівицею Теосевією. Святий Гри-
горій Назіанський називає її: 
«Добротою Церкви, прикрасою 
Христа, справді святою жінкою 

священника». Була вона дияконисою. У перших століттях на це 
служіння обирали жінок, які відзначалися духовною зрілістю і 
святістю. Їхні обов’язки були схожі до обов’язків дияконів, проте 
не слід думати, що вони приймали якісь свячення. Диякониси 
доглядали за порядком у церкві, піклувалися про хворих, роз-
давали милостиню, а головне — готували жінок до хрещення і 
послуговували при самому обряді. У старовинних повчаннях 
до єпископів написано: «Вибери дияконису вірну й святу, щоби 
служила жінкам. Бо так трапляється, що не всюди можна 
послати диякона, а власне, коли йдеться про навернення жі-
нок, там треба послати дияконису». Завдяки прикладові своєї 
жінки і братнім напоумленням приятеля Григорія Богослова, 
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Григорій перестав занадто заглиблюватись у мирські науки та 
ступив на дорогу служіння Богові. Він прийняв чин читця, а 
опісля священство.

Невдовзі Теосевія померла і була зачислена Церквою до лику 
святих. У 371 році Василій Великий, тоді вже архиєпископ Ке-
сарії, під послухом наказав Григорію стати єпископом міста 
Ніси1. Тут святий багато натерпівся, бо Ніса була розсадником 
аріанської єресі. Відступники безнастанно підбурювали народ 
і світську владу проти нового владики, який ревно обороняв 
чистоту віри. За наказом Демостена, намісника Понту, зібрався 
собор єпископів, слухняних владі, на якому звинуватили слугу 
Божого у привласненні церковного майна і в тому, що він неза-
конно став єпископом. Григорія ув’язнено, однак йому вдалося 
втекти. Таким чином нечестивці усунули зненавидженого про-
тивника з єпископського престолу, а на його місце поставили 
свого кандидата — єретика.

Тоді Григорій, за прикладом апостолів, подорожував з міста до 
міста, з краю до краю, проповідуючи слово Боже. Всюди, куди 
прибув, викривав і засоромлював єретиків для слави Божої та 
спасіння душ. Однак це коштувало йому немалих зусиль. Григо-
рію постійно загрожували небезпеки з боку відступників, він був 
змушений жити в крайній убогості. Його приятель св. Григорій 
Богослов писав до нього такі слова підбадьорення: «Добро, яке 
ти поширюєш, — вічне, хоч ти сам не маєш навіть постійного 
помешкання». Лишень у 378 році, після смерті імператора — 
єретика Валента, слуга Божий зміг повернутися до своєї пастви. 
Народ прийняв свого пастиря з відкритими обіймами. Та Боже 
випробування не закінчилось. Умирає стовп Церкви, рідний брат 
св. Григорія Василій Великий. А вже через вісім місяців він влас-
норучно закриває очі своїй любій сестрі преподобній Макрині. 
Останні години її життя вона разом зі своїм братом провела у 
розмові про душу й воскресіння. Опісля Григорій передав цю 
бесіду на письмі, а крім того, написав життєпис своєї блаженної 
сестри. Особливо цей твір згодом став дуже популярним серед 
аскетичної літератури.

У той час відбувся помісний собор в Антіохії, який вирішив 
відправити святого на місію до Аравії та Палестини, щоб усунути 
серед християнських громад нелад, спричинений єретиками ме-

1 Невелике місто, розташоване приблизно за 60 кілометрів від Кесарії.
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летіанами1. Під час цієї подорожі, а також перед своєю кончиною 
Григорій відвідав місця, де жив і діяв Господь Ісус. У 381 році 
він брав участь у ІІ Вселенському Соборі в Царгороді. Серед от-
ців він займав одне з перших місць і найбільше спричинився до 
доповнення Нікейського Символу Віри2 словами: «І в Духа Свя-
того, Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що 
з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив 
через пророків». Імператор Феодосій (379–395) у своєму едикті 
зачислив Григорія до тих єпископів, єдність з якими означала 
правовірність. Коли помер голова Собору Антіохійський патріарх 
Мелетій, то саме св. Григорій виголосив прощальну проповідь. 
Він також виступив на похороні цариці Флацилли, Теодосієвої 
дружини, а пізніше і його дочки Пульхерії. Блаженний мав пр о-
мову і під час інтронізації Григорія Назіанського на Константи-
нопольського архиєпископа.

Святитель Григорій закінчив свій земний подвиг близько 
394 року. VII Вселенський Собор (787 рік) назвав його почес-
ним званням «Отець Отців Церкви». Його твори є великими 
скарбницями Божої Мудрості. Серед них особливо виділяються 
догматичні праці, написання яких було зумовлене потребами 
того часу. Основною думкою цих творів є захист Божества Ісуса 
Христа і Святого Духа перед єретиками. Відомим є також трак-
тат «Про дівицтво».

ПРЕПОДОБНИЙ МАРКІЯН

Народився цей святий за правління імператора Маркіяна3 
у благородній та заможній сім’ї, спорідненій з царським родом 
Теодосіїв. Невдовзі батьки, разом з хлопцем переселились з Риму 

1 Мелетіани — спільники аріан, виступали проти вчення про Пресвяту 
Трійцю. Відповідно до інших джерел, це були єретики антикомаріани, 
які заперечували непорочне дівицтво Богоматері, та коллирдіани, які 
вшановували Богородицю як богиню.

2 З того часу наш «Символ Віри» називається «Нікейсько-Константино-
польський».

3 Маркіян (450–457), його дружиною була свята Пульхерія, пам’ять якої 
вшановуємо 10 (23) вересня.
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до Царгороду. Коли Маркіян почав ходити до школи, швидко 
поступав у науці, та ще більше у чеснотах. У вільний час він не 
шукав розваг чи розкошів, але спішив над море, до церкви муче-
ниці Ірини, де цілі години проводив на молитвах, оплакуючи свої 
та людські гріхи. А своє молоде тіло святий умертвляв постами, 
щоб підкорити його духові. Таким життям Маркіян звернув на 
себе увагу Константинопольського патріарха Геннадія, який ви-
святив блаженного на пресвітера і поставив економом1 соборної 
церкви св. Софії.

Після смерті батьків йому, як єдиному спадкоємцеві, залиши-
лось велике багатство. Однак усе майно він використовував для 
вчинків милосердя, сам живучи як монах — у повній убогості. 
Преподобний Маркіян навіть не мав іншого одягу, крім того, 
який постійно носив, а бувало так, що й цей віддавав потре-
буючим. Попри милостині, яку щедро творив, він ще з власних 
коштів будував або ремонтував старі церкви. Так святий звів 
великий храм на честь мучениці Анастасії. Коли його друзі пита-
лися, чому стільки грошей витрачає саме для спорудження і при-
крашення цієї святині, він відповів: «Якби я мав дочку і хотів би 
видати її заміж за жениха зі шляхетного роду, чи не потратив 
би багато золота на придане? А нині, коли вирішив спорудити 
церкву прекрасній Христовій обручниці, яка свою кров пролила 
за Нього, то хіба маю жаліти маєтків?». У день освячення, на 
свято блаженної Анастасії, прийшли у храм патріарх Геннадій 
зі своїм клиром і цар з синклітом та майже усе місто. При цій 
нагоді відбулось також перенесення мощів чесної страждальниці 
до нової святині. Тут до Маркіяна, який ішов у процесії разом 
з іншими священниками, приступив один жебрак і просив чо-
го-небудь. Святий не мав при собі нічого, тільки одяг, що мав 
під ризами. Тоді, пішовши вбік, скинув одежу і дав нужденному. 
Під час Служби Божої патріарх зі священниками й дияконами 
побачили, що Маркіян має під фелоном якийсь коштовний, не-
наче царський одяг, і обурилися. Після Літургії святіший Генна-
дій покликав його до себе, щоб напоумити. «Тобі як пресвітеру 
не слід так вбиратися», — казав він. Преподобний Маркіян, не 
знаючи про що йде мова, почав оправдовуватися. Це розсердило 
патріарха. «Ми всі тебе бачили, чому заперечуєш?», — мовив. І 
наказав скинути з нього ризи. Тоді виявилось, що святий не мав 
навіть своєї одежі, а Маркіян, хоча й не хотів, мусив розповісти, 

1 Управитель майном і доходами.
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що сталося. Це почувши, присутні прославили Бога, який дає 
таку таємну благодать тим, що Його люблять.

Своїми чеснотами слуга Божий був для багатьох докором 
сумління, найбільше для негідних священнослужителів. Його 
фальшиво звинуватили як прихильника секти новіціян, які на-
голошували на перебільшеному аскетизмі. Та ворожий наклеп 
розвіявся, як дим, бо Господь прославив свого раба даром чудо-
творення. Одного разу був празник у церкві мучениці Анастасії. 
Якась жінка, що чекала дитину, через тісняву в храмі вийшла 
на хори, але несподівано впавши, забилась. Преподобний, під-
нявши руки до неба, помолився. Тут мертва стала на ноги зовсім 
здорова. Також і дитина в її лоні воскресла. Всі прославляли Бога 
за таке велике чудо.

Якось настала в Царгороді велика пожежа. Полум’я вже ото-
чило храм. Маркіян зійшов на дах та з піднятими руками благав 
Господа порятунку. Раптом вогонь зупинився і погас, немов 
политий рясним дощем.

Ночами блаженний ходив вулицями міста і якщо знаходив 
померлого, то хоронив його. Також багато жінок, що заробляли 
на прожиття перелюбством, приводив на шлях чистоти словом 
і милостинею. Проживши життя у Бозі, сповнене добрих діл, 
святий наблизився до смерті. Переставився він близько 471 року, 
не докінчивши відбудову церкви великомучениці Ірини, що над 
морем, до якої ходив ще малим хлопцем. Перед кончиною молив-
ся, кажучи: «Господи, в руки Твої віддаю душу, що Ти її створив, 
і святиню, яку з Твоєї волі будував1». Майже ціла столиця зібра-
лась, щоб віддати честь мощам угодника Божого. Похоронили 
св. Маркіяна в монастирі Івана Предтечі, при храмі великому-
ченика Мокія.

1 Будівництво закінчила імператриця Веріна, дружина Льва І.
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ПРЕПОДОБНИЙ ТЕОДОСІЙ ВЕЛИКИЙ

Преподобний Теодосій народив-
ся 423 року в селі Магаріяс, що в 
Каппадокії. Його батьки Проєресій 
і Євлогія своїм побожним життям 
вчили молодого Теодосія завжди 
любити Ісуса і ставити Його на 
перше місце у своєму житті. Коли 
Теодосій підріс і добре вивчив Боже 
слово, його настановили на церков-
ного читця. Частими молитвами і 
прийманням Пресвятої Євхаристії 
він так укріпився духом, що чита-
ючи, як Господь наказує Аврааму 
вийти зі своєї землі і від свого роду 
(Бут. 12, 1) та переконує в Єванге-
лії: «Кожний, хто задля Імені Мого 
покине дім, братів, сестер, батька, 
матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя 
вічне успадкує» (Мт. 19, 29), він запалав серцем покинути все і 
наслідувати Ісуса вузькою дорогою. Тож, скріплений молитвою, 
Теодосій пішов до Єрусалиму, щоб поклонитися святим місцям, 
а потім бажав сховатися від людей і цілковито служити Богу, 
повністю віддавшись молитві. Проходячи через Антіохію, він 
відвідав св. Симеона Стовпника. Симеон, хоч не бачив його ні-
коли, назвав його по імені та сказав вийти на свій стовп. Після 
спільної молитви він поблагословив юного Теодосія і провістив 
йому, що той буде батьком багатьох монахів та самітників.

Тоді Теодосій пішов до Єрусалиму. Поклонившись святим міс-
цям, став роздумувати, який зробити вибір: жити в монастирі чи 
на самоті? Він міркував: «Якщо з воїнів немає нікого, хто був би 
настільки нерозумним, щоб на самому початку своєї служби, бу-
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дучи ще ненавченим, зразу б кинувся у вир боротьби, то як я, не 
привчивши своїх рук до зброї і не маючи сили з висоти, насмілюся 
один, у безлюдді, повстати проти диявола? Я повинен спочатку 
приєднатися до святих досвідчених отців і навчитися у них, як 
мені боротися з невидимими ворогами». Так тверезо розсудивши, 
він негайно став шукати собі духовного наставника. І знайшов 
одного старця на ім’я Лонгін. Слухаючи його порад, Теодосій 
зростав у чеснотах та в наслідуванні Христа. Через деякий час 
побожна жінка Гликерія збудувала церкву на честь Пресвятої 
Діви Марії і просила Лонгіна, щоб він відпустив Теодосія жити 
при новозбудованій церкві. Теодосій не хотів розлучатися зі 
своїм отцем і повертатись між людей, проте з послуху перейшов 
на нове місце. Святе життя молодого Теодосія привернуло увагу 
віруючих, і вони стали збиратися при його печері. Юнак боявся, 
щоб людська похвала не зробила його гордим, тому він таємно 
покинув те місце і оселився у печері однієї віддаленої гори, де 
30 років провів у молитві, пості й чуванні. Його постійним праг-
ненням було виконувати усі Божі заповіді, він був настільки 
зворушений любов’ю Ісуса Христа до нас, що всі свої сили спря-
мовував лиш на те, щоб любити Його всім серцем, всією душею і 
всіма думками, а також щоб виявляти цю любов своїми ділами. 
Довідавшись про його життя, приходили до нього учні, які погор-
джували марними радощами світського життя і бажали по-
жертвувати своє життя для Ісуса Христа і спасіння людей.

Спочатку у св. Теодосія було 7 учнів, він навчав їх та провадив 
до святості. Преподобний цінував послання і навчання св. Ва-
силія Великого та, пам’ятаючи його слова, що «найбільша му-
дрість — це пам’ятати про смерть», розважав над цими словами 
і кожного дня нагадував їх своїм учням. А найбільше нагадував 
їм про останні речі: смерть, суд, небо і пекло. Він знав, що той, 
хто часто думає про смерть, помре в Божій ласці, а хто за життя 
боїться суду, тому після смерті суд не буде страшний. А хто ча-
сто думає про небо, той запалає спрагою осягнути вічну небесну 
нагороду, а думка про пекло оберігає душу від найбільшого зла — 
від гріха. А щоб думка про смерть ще більше заторкнула учнів, 
св. Теодосій наказав викопати гріб, щоб, дивлячись на нього, 
вони пригадували собі, що людина є порох і в порох обернеться.

Коли біля св. Теодосія жило вже 20 братів, сталось так, що на 
самий Великдень не було їм що їсти, навіть не було просфори і 
вина для Служби Божої. Монахи сумували і почали таємно бунту-
вати і нарікати на преподобного. Але Теодосій мав тверду надію 
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на Бога і наказав братам не сумувати і прикрасити престол. Він 
сказав їм: «Той, який наситив Ізраїля в пустелі, і після того на-
ситив 5 хлібами 5 000 чоловік, подумає і про нас, бо Він не став 
слабшим, ніж був раніше, і любов його не зменшилась, але Він — 
один і той самий навіки». І справді, незабаром один доброчинець 
прийшов до їхньої печери та привіз багато їжі. Побачивши це, учні 
зраділи і почали каятися за нарікання, бунт і малу довіру до Бога.

Число братів щодня збільшувалось, бо святість життя Тео-
досія і любов до Бога запалювала багато душ, до нього при-
ходили навіть сановиті і багаті чоловіки, що бажали жити з ним 
монашим життям. Оскільки печера не могла вмістити багатьох 
монахів, то брати почали вмовляти св. Теодосія, щоб побудува-
ти монастир. Преподобний не вельми хотів бути наставником 
багатьох монахів, бо розумів, що турбота про спасіння братів 
не проста річ, але потім подумав, що людина повинна жити не 
тільки для себе, але найперше — для ближнього, прикладом чого 
був сам Ісус Христос. Також він пам’ятав пророцтво св. Симеона 
Стовпника, який провіщав йому, що він буде пастирем овець. 
Тоді Теодосій усю цю справу відкрив у молитві перед Богом і 
старався повністю довіряти Йому. На молитві святий побачив, 
що прохання братів є Божою волею, тому погодився з ними і роз-
почав працю з молитви, просячи Бога, щоб Він показав місце, де 
має бути монастир. Взявши кадило, він наповнив його холодним 
вугіллям, поклав на нього ладан та ходив по пустелі й молився: 
«Господи Боже, почуй мене, Твого раба, і покажи місце, де маю 
збудувати для Тебе церкву та монастир. Там, де повелиш цьому 
вугіллю самому запалитися, там і буде те місце». В одному місці 
поблизу Вифлеєму, що називалося Кутила, вугілля в кадильниці 
розгорілося і вгору піднявся запах ладану. Теодосій одразу зро-
зумів, що на тому місці має бути монастир, і сповістив про це 
братів. Монахи зразу взялися до праці. Вони швидко, з Божою 
допомогою, побудували церкву, келії і великий монастир. Мона-
хи в цьому монастирі жили за правилом св. Василія Великого, 
яке запровадив Теодосій. Тому його ще називають «зачинателем 
спільного життя». Усі монахи мешкали спільно, разом молилися, 
приймали поживу і все майно належало їм усім. Значну частину 
дня і ночі брати перебували на спільних молитвах у церкві, а у 
вільний час працювали, щоб власноручно приготувати все для 
прожиття, а також щоб прогнати від себе лінивство. Усіх братів 
у преподобного отця Теодосія було 693.

Святий повчав своїх братів словом і прикладом. Хоч був не-
вчений, проте мав від Бога дар мудрості і слова. З палаючим 
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серцем пригадував братам слова св. Василія Великого: «Браття, 
задля любові Ісуса Христа, що віддав Себе за наші гріхи, потур-
буймося нарешті про наші душі. Згадаймо всю марноту 
короткочасного життя на цьому світі і подумаймо про 
майбутнє життя. Не лінуймося, нехай наші дні не проходять 
в неробстві та смутку. Не відкладаймо на завтра добрих діл, 
щоб нас раптово не застала смерть і щоб нам не виявитися 
без добрих діл перед Суддею наших душ. Щоб нас не прогнали з 
оселі радості та щоб ми не заплакали над своїм злим життям. 
Сьогодні — сприятливий час, сьогодні — день спасіння. Те-
перішній час — покаяння, а майбутній — нагорода. Сьогодні 
Бог — помічник тим, хто навертається зі злої дороги, а потім 
Він буде страшним Суддею людських душ. Сьогодні ми маємо 
Його милосердя, а потім пізнаємо Його правосуддя. На який час 
відкладаємо покаяння? Чи не пора нам схаменутися? Чи не пора 
навернутись від марного життя до євангельської доскона-
лості? Ми говоримо, що прагнемо Царства Небесного, а для 
того, щоб його отримати, нічого не робимо. Не працюючи 
над виконанням Божих заповідей, через марність нашого 
розуму сподіваємося отримати рівну нагороду з тими, які 
боролися проти гріха до смерті!». Так святий повчав своїх 
учнів, щоб вони ревно працювали над найголовнішим — над 
спасінням своїх душ.

При монастирі були 3 притулки: для недужих, для старших і 
немічних та для душевнохворих, де усім давали вчасну допомогу 
і духовну підтримку. Святий Теодосій сам прислуговував ближ-
нім. З великою любов’ю відвідував хворих, очищував їхні рани 
та струпи, обмивав кров і гній, годував і поїв немічних та всім 
давав потрібну увагу, допомогу й потіху. Також біля монастиря 
були притулки для подорожніх. Якщо для всіх гостей не виста-
чало їжі, то сильна віра і ревна молитва св. Теодосія чудесно її 
помножувала, як Ісус помножував хліби в пустині.

Святий Теодосій, хоч був покірний, проте коли йшлося про обо-
рону святої віри, був твердий і ревний, як палаючий вогонь. Коли 
імператор Анастасій (491–518) почав підтримувати єресь монофі-
зитів1, що була засуджена на IV Вселенському Соборі (451 року), 
то вимагав, щоб св. Теодосій підписав єретичне визнання віри, 
бо знав, що його слухає ціла Палестина і йде за ним. Проте свя-
тий відмовився і у своєму листі не тільки відкинув єретичну 

1 Єресь монофізитства стверджувала, що в Ісусі Христі є тільки одна 
природа.
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науку, але й заявив, що готовий і життя віддати за правдиву 
Христову віру. Відвага Теодосія справила на імператора велике 
враження, засоромила його й упокорила, і так настав мир, який 
все ж тривав не довго. Незабаром вийшли імператорські едикти 
проти правовірних. Коли всі через страх мовчали і вже навіть 
погоджувалися, то Теодосій покинув свою тиху келію і ходив 
по краю та утверджував усіх в правовірній вірі. В Єрусалимі у 
церкві він прилюдно і без страху проголосив: «Хто не приймає 
чотирьох Вселенських Соборів, як чотирьох Євангелій, нехай 
буде проклятий!». Така смілива й ревна оборона віри 90-літнім 
старцем додала відваги заляканому народові. Проповіді св. Тео-
досія мали великий і спасенний вплив на людей. За те імператор 
послав Теодосія у вигнання. Однак він був там недовго, бо Анас-
тасій скоро помер і святий знову повернувся до свого монастиря.

Бог дарував святому дар творити чуда. Одна жінка в дуже 
тяжких муках народжувала мертвих дітей. Вона була і багатодіт-
на і бездітна, бо багато родила дітей, але всі вони були мертвими. 
Зі сльозами вона прийшла до преподобного Теодосія і просила 
його помолитися за неї, щоб вона вже більше не народжувала 
мертвих дітей і щоб Господь полегшив її муки. Ще вона просила 
і про те, щоб коли народить хлопчика, дозволив назвати його 
своїм ім’ям. Жінка говорила: «Якщо ти дозволиш назвати твоїм 
ім’ям того, хто має народитися від мене, то несхитно вірю, що 
дитина буде живою». Преподобний погодився та щиро помолив-
ся за неї Богу. І коли настав час жінці народити, то у неї вже 
не було колишніх болів і вона народила живого хлопчика, якого 
назвала Теодосієм. Коли він трохи підріс, мати привела його у 
монастир до преподобного отця і посвятила на монаше життя. 
Святий також ще за життя являвся багатьом людям у різних міс-
цях, приносячи швидку допомогу. Він визволяв від бід тих, хто 
гинув на кораблях серед хвиль і бурі, тих, хто блукав у пустелі, 
тих, що потрапляли в пащі диких звірів. Одним у сні являвся, 
перед іншими ж очевидно поставав, з біди рятуючи.

Останній рік свого життя св. Теодосій прожив у важкій хво-
робі, яку терпеливо зносив, поклавшись на Божу волю. Брати, 
що бачили його терпіння, радили йому просити у Господа полег-
шення. Але святий їм сказав: «Не говоріть такого! Під час свого 
довгого життя я отримав від Бога багато добра, тому нехай 
тепер трохи потерплю, щоб міг надіятись на нагороду від Нього».

Перед самою смертю він скликав усіх братів, дав їм останнє 
повчання і з молитвою на устах передав свій дух в Божі руки. 
Помер св. Теодосій 529 року, проживши 105 років.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ТЕТЯНА-ДІВИЦЯ
І ТІ, ЩО З НЕЮ

Свята Тетяна наро-
дилася в старому Римі 
від знатних батьків. Її 
батько був високим 
імператорським са-
новником і одночас-
но — таємним христи-
янином. Свою дочку 
Тетяну він виховував 
у Божому страсі і на-
вчав її Божественних 
книг. Свята Тетяна 

була доброю і побожною дівчиною. Вона не шукала земних ра-
дощів та розваг, але її невинне й чисте серце наповнювало одне 
бажання: сподобатись Ісусові. Коли вона досягла повноліття, то 
з любові до Нього вирішила жити у чистоті і непорочності, по-
святивши своє дівицтво Богові й ставши невістою Христовою. 
Вона також знала, що тим, які зберігають чистоту і невинність, 
Бог дає велику нагороду не тільки в небі, але вже й тут, на землі. 
Дівчина розуміла, що людина з чистим серцем перемагає світ і 
диявола. Свята Тетяна мала також глибоку пошану до Пресвятої 
Богородиці. Вона постійно просила в Неї допомоги, щоб Вона 
привела її до Свого Сина. Тетяна умертвляла своє тіло, підкоря-
ючи його духові. Її життя було для всіх прикладом наслідування 
Ісуса. Тому церковний клир настановив її ще в молодому віці 
дияконисою Римської церкви. Це церковне служіння, до якого 
єпископи призначали невинних побожних дівиць, обов’язком 
яких було займатися убогими, опікуватися хворими, служити 
при хрещенні та утримувати порядок в церквах. В серце Тетя-
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ни глибоко запали слова Христа: «Він не тому прийшов на світ, 
щоб Йому служили, але щоб послужити і дати Своє життя як 
викуп за багатьох» (Мр. 10, 45). Тетяна всім серцем віддалася 
виконанню покладених на неї обов’язків. У кожній справі дбала 
про примноження Божої слави, а жінок, яких навчала правд 
віри, застерігала від гріха як від найбільшого зла: «Гріх віддаляє 
людину від Бога і позбавляє вічного життя. Тому мусимо 
кожного дня віддавати Богові свої гріхи і просити в Нього 
прощення. Найзапеклішою є боротьба з первородним гріхом — зі 
злом в нас. З цим родовищем зла внутрі нас ми повинні боротися 
аж до крові. А за це Господь нас винагородить своєю благодат-
тю». Така ревність в любові до Бога і ближніх принесла Тетяні 
світлий мученицький вінець.

Коли був вбитий імператор Елагабал1 (218–222), то владу пе-
рейняв його двоюрідний брат, тоді ще 14-літній хлопець, Олек-
сандр Север (222–235). Він мав матір християнку і від неї на-
вчився християнських правд. Але не був християнином, бо не 
жив згідно з Христовою вірою, не відкидав ідолів, але поклонявся 
їм, як давнім римським богам. Олександр мав у своїх палатах і 
образ Ісуса, і статую нечистого Аполлона та інших ідолів. Він сам 
не переслідував християн, але своїм урядникам не забороняв це 
робити. Через його юність управління імперією було доручено 
деяким чиновникам. Серед них був префект преторіанців Уль-
піан, великий ворог християн. Урядники від імені імператора 
всюди посилали накази, щоб християн муками змушували до 
поклоніння ідолам. Через це жорстоко мучили багатьох християн 
і текла їхня кров у Римі та у всіх землях Римської Імперії.

У той час погани схопили і святу діву Тетяну, дияконису Рим-
ської церкви, привели її до судді та сказали: «Шановний пре-
фекте, ось дівиця, про яку ми тобі казали, що богів наших без-
честить. Вона з незрівнянною ревністю старається служити 
Христу і Його заповідям. Способом свого життя приводить інших 
до Христа. Говорить про якесь покаяння і що немає ніякого 
іншого Бога, крім одного». Суддя відповів: «Негайно заведіть її 
до храму Аполлона. Нехай там поклониться нашим богам». І 
повели святу діву до поганського храму, змушуючи поклонитися 
ідолам. Тетяна рішуче відмовилась і почала молитися: «Ісусе, 
Спасителю мій, Ти помер за мої гріхи на хресті. Прослав 
Своє святе Ім’я і покажи, що Ти єдиний є істинний Бог. Ти 

1 Первісне ім’я Авіт Варій Бассіан.
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сам розбий цього ідола і прожени демона, який є в ньому». І в той 
момент затряслася земля, ідол Аполлона впав та роздробився в 
порох, а також обвалилася частина капища, яка убила багатьох 
поган та жерців, які в ньому знаходились. Диявол, що жив у 
ідолі, голосно закричав і з великим ричанням втік з того місця. 
Всі чули його крик та бачили темну хмару, що пролетіла в пові-
трі. Слуги розповіли про це все Ульпіанові. Він сповнився гніву 
та закричав: «Що собі дозволяє ця дівчина? Негайно приведіть її 
і немилосердно бийте по обличчі, а потім вилами виколіть їй 
очі, хай знає!».

Тоді слуги ката стали немилосердно бити Тетяну по лиці і ви-
колювати їй очі. Але ангели, які невидимо стояли біля святої, та-
кож мучили катів і били по обличчі. Тоді слуги самі закричали до 
беззаконного судді і просили його: «Звели, Ульпіане, перестати 
мучити невинну дівчину, бо ми самі приймаємо більше мук, ніж 
вона». Свята Тетяна мужньо терпіла всі муки і духом молилася 
за своїх мучителів: «Ісусе, Сину Божий, прости мені, грішній 
рабі Твоїй, і прости їм. Подай їм пізнання істини, щоб осі-
яло їх Твоє небесне світло і відкрилися їхні душевні очі». 
Її молитва була почута. Світло з неба осіяло слуг, і їм відкрилися 
духовні очі. Вони побачили чотирьох ангелів, які оточували святу, 
почули голос із неба, що лунав до святої діви, впали перед нею 
на землю і стали благати: «Прости нам, слугине істинного Бога, 
пробач нам усе те, що ми тобі зробили не зі своєї волі». Вони всі, 
а було їх восьмеро, повірили в Ісуса. Тоді їх жорстоко мучили і так 
вони охрестилися у власній крові. На кінець їм відсікли голови.

Наступного дня суддя знову сів на судищі і поставив перед 
собою св. Тетяну, яка стояла перед ним цілком здорова. Її сяюче 
лице і веселий погляд так зворушив його, що йому було шкода 
її мучити. Суддя пробував вмовити діву, щоб принесла жертву 
ідолам, кажучи: «Тетяно, віддай шану моїм богам і дам тобі ба-
гато золота та все, що попросиш, коли ж ні, накажу бритвами 
різати твоє тіло». Свята дівчина відповіла йому: «Те, чим ти 
хочеш мене залякати і спокусити, я вважаю за сміття і богам 
твоїм не поклонюся». Тоді він звелів катам, щоб бритвами різали 
тіло святої. Під час цих мук з її тіла виходили приємні пахощі. У 
цих муках свята підносила свої очі до неба і молилася до свого 
Спасителя Ісуса Христа: «Прославляю й величаю Тебе, Господи, 
бо Ти зглянувся на моє смирення і не залишив мене у ворожих 
муках, але удостоїв мене страждати за Твоє Ім’я. І нині, Вла-
дико, нехай покриє мене Твоя рука і нехай прийде на мене Твоя 
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милість. Прослав Своє святе Ім’я і Своєю силою приведи мене 
до небесних осель. Помилуй, Господи, мою душу і прийми її, 
очищену покаянням та муками, бо Ти благословенний на 
віки вічні». Тоді її простягнули на землі і довго били палицями. 
Слуги, які це робили, знемагали і часто мінялися. Під час цих мук 
свята насміхалась над поганськими богами і зневажала їх. Тоді 
ангели Божі, як і спочатку, невидимо стали біля діви та били тих, 
що били її. Слуги кричали з болю і скаржились, що їх б’ють якісь 
невидимі залізні палиці. Так дев’ять з них померло, а інші, зне-
мігши, впали на землю ледве живі. Коли день доходив до кінця, 
Тетяну знову вкинули в темницю. Там вона цілу ніч молилася і 
співала, а небесне світло освітлювало її і ангели співали разом з 
нею. Тетяна говорила Богові: «Перемучена я понад силу, але 
за словом Своїм оживи мене, Господи, і буду перед царями 
свідчити про Тебе, і не зазнаю сорому; буду радіти запові-
дями Твоїми, бо полюбила їх». Зранку, коли її знову вивели на 
суд, то побачили, що тіло святої знову цілком здорове. Це сильно 
всіх здивувало, й тоді почали говорити до неї улесливими сло-
вами: «Поклонися нашим богам і будеш жива, багата та всіма 
шанована. Ми хочемо тобі добра, тільки послухай нас. Ти лише 
один маленький вуглик кинь в кадильницю на честь нашої богині 
Діани, вона відплачує кожному, хто вшановує її. Ти будеш як 
богиня». Тетяна вдала, ніби погоджується з ними, і сказала: «О, я 
цього не знала, подобається мені те, що ви кажете. Приведіть 
мене до того храму, нехай віддам шану богині Діані. Таку поша-
ну, яка їй належить». Тоді її славно повели до капища Діани. 
Біс, який жив у ідолі, побачивши Тетяну, сильно закричав: «Горе 
мені, горе мені, куди втечу від Твого Духа, що перебуває в Твоїй 
діві, Боже небесний? Вогонь з чотирьох кутів гонить мене». Коли 
свята наблизилась до капища і перехрестилася, то підняла до 
неба свої очі та помолилася до Бога, кажучи: «Господи Ісусе, про-
слав Своє святе Ім’я! Зішли Твій вогонь з неба так, як колись 
на гору Кармель, де за Тебе палав ревністю пророк Ілля. 
Спали ідолів і на цьому місці». Зразу вдарив страшний грім 
та блискавка, з небес зійшов вогонь і спалив на попіл капище та 
ідола разом з жерцями й жертвами. Коли про це почув суддя, то 
зразу наказав: «Через те, що вчинила ця чарівниця, нехай буде 
повішена в приторії1! Роздеріть її тіло залізними кігтями!». Те-
тяну зразу туди відвели, підвісили й дерли залізними кігтями. 

1 Судове місце, де засідав римський начальник або суддя.



88

Після того вкинули в темницю. Божі ангели знову прийшли до 
неї і зцілили від ран та облегшили їй величезні муки.

Коли настав ранок, Тетяну вивели на арену і вкинули на по-
їдання страшному левові. Проте лев не торкнувся її, але лестився 
і лизав їй ноги. Коли його відводили з арени, то він раптом ки-
нувся на одного шанованого царевого радника і задушив його. 
Через те св. Тетяну знову підвісили і люто мучили. Але ті, що її 
мучили, знову були невидимо биті ангелами і помирали. Тоді 
діву вкинули у вогонь, але і він не пошкодив їй, бо стримав свою 
палаючу силу, шануючи Христову рабу. Усі ті надприродні чуда 
затверділі погани зараховували не силі Ісуса Христа, але чарів-
ництву. Вони говорили, що Тетяна у своєму волоссі має якісь 
чари, через які ніщо їй не шкодить, тому і обстригли їй на голові 
все волосся. Після обстриження замкнули її у храмі Дія, думаючи, 
що діва не зможе вже нічого злого зробити їхньому богові, бо ра-
зом з волоссям зникла її сила. Свята Тетяна перебувала у такому 
затворі два дні, небесне світло її освітлювало та ангели потішали 
її. На третій день прийшли жерці з народом, бажаючи принести 
жертву ідолу. Коли ж відчинили храм, побачили свого бога, що 
впав на землю й розсипався в порох. А свята діва стояла весела і 
дякувала Ісусові Христові за всі терпіння й допомогу. Тоді її знову 
відвели на суд, і суддя, не знаючи, що їй ще зробити, сказав: «Я 
безрадний і не знаю, що з нею вчинити. Боюся, бо вже багато, 
бачивши чуда, через неї увірували в Христа та відвернулися від 
наших богів. Нехай усічена буде її голова!». І усікли святу діву.

Разом зі святою своєю дочкою загинув і її батько, бо префект 
довідався про його віру в Христа. Перед смертю він обняв Тетяну 
і радів, що Господь подарував йому таку святу доньку і ласку 
померти разом з нею за Христа. Так батько з дочкою одного дня 
увійшли до Небесного Царства, де прийняли від Ісуса мученицькі 
вінці. Сталося це 225 року.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ЄРМИЛ І СТРАТОНІК

Було це за часів гонителя християн Ліцинія (308–324). Коли 
він перебував в горішній Мезії, йому донесли, що диякон на 
ім’я Єрмил віддавна служить Христові й висміює імператорські 
накази та поганських богів. Правитель наказав негайно від-
найти слугу Божого й привести до себе. Вояки застали його на 
молитві з піднятими руками. Довідавшись, що йде на муки за 
Христа, Єрмил охоче віддався їм у руки і поспішав на суд, неначе 
приймати почесті. Ліциній звернувся до нього, кажучи: «Скажи 
точно, чи ти християнин, як про тебе чув?». Він відповів: «Ви-
знаю, що я не тільки християнин, але й диякон, посвячений на 
службу невидимому Богові». Імператор на те: «То будь і нашим 
богам дияконом». Святий засміявся і відповів: «Я вже раз сказав 
тобі, що служу невидимому Богові, а не вашим ідолам, які самі 
не бачать, ані не знають, що означає бути дияконом, бо вони 
бездушні й глухі, творива людських рук, яких треба скоріше 
висміювати, ніж поклонятись їм».

Розгніваний цар, не мігши стерпіти цих слів, наказав бити 
мученика по лиці якимось мідним знаряддям. При тому речник 
викрикував: «Шануй володаря, принеси жертву богам і так 
вибав себе від муки». Єрмил же, хоч був сильно битий, виглядав, 
начеб нічого не відчував. Ще й голосно докоряв катові, кажучи: 
«Безконечні рани чекають тебе і пізнаєш на собі страшну Божу 
руку, бо залишив ти Творця свого і прислухаєшся до фальшивих 
богів — демонів. А що гірше, ще й інших до погибелі намагаєшся 
затягти, бо заздриш їхньому спасінню». Тоді Ліциній вирішив 
кинути Єрмила на три дні до в’язниці з надією, що так швидше 
зламається. Дорогою туди блаженний вихваляв Бога за те, що 
удостоїв його терпіти за найсвятіше Ісусове Ім’я і співав: «Господь 
зі мною, і я не злякаюся. Що може зробити мені людина? На Бога 
уповаю і не боюся. Що зробить мені чоловік?» (Пс. 118, 6). Бог 
послав Свого ангела до в’язниці, який утішив та зміцнив свято-
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го мученика такими словами: «Будь сміливий, Єрмиле, говори і 
не мовчи, за інше не журись, бо ти переможеш мучителя і від 
Господа одержиш за свої страждання славний вінець».

Через три дні знову привели Христового воїна до мучителя, 
який спитав його, чи принесе жертву богам. Та він відважно 
відповів: «Царю, я вже раз сказав тобі й від того не від-
ступлю, що признаю тільки одного Бога на небі, для Нього 
одного живу, Йому одному жертвую себе й від Нього надіюсь 
великої допомоги, а на кінець і спасіння». Ліциній вигукнув: 
«Побачу, чи твій Бог допоможе тобі!». І відразу наказав шістьом 
сильним воякам безпощадно бити страждальця. В терпінні Єр-
мил молився: «Господи Ісусе, укріпи мене, що терплю за Тебе, 
щоб я міг, бувши учасником Твоєї муки, стати гідним і Твоєї 
вічної слави». А з неба донісся голос: «Амінь, Єрмиле, за три дні 
скінчаться твої терпіння, і ти одержиш за них велику нагоро-
ду!». Почувши це, слуги, мов мертві, попадали на землю, а сам 
імператор затремтів зі страху й наказав відвести мученика до 
в’язниці. Сторожем там був таємний християнин і приятель Єр-
мила Стратонік. Він співчував терпінням брата у вірі і радів його 
відвагою та несхитністю, проте сам боявся піти на такі муки. 
Коли страстотерпець молився словами псалма: «Господь — моє 
світло і мій Спаситель, кого маю боятися?» (Пс. 26, 1), небесне 
світло освітило його, і знову почувся голос, який підбадьорював 
Христового воїна.

Після трьох днів Єрмила знову привели на суд. Мучитель з 
диявольською посмішкою звернувся до нього: «Ну що ж? Чи 
врозумила тебе похмура в’язниця? Або ще треба пошукати мук 
для твого твердого серця?». Однак святий безстрашно заявив, 
що терпіння принесли йому ще більший мир і радість до душі й 
він нічого нового не скаже, тому імператор може робити з ним, 
що йому завгодно. Розлючений Ліциній наказав повалити Єрмила 
на землю й бити по животі палицями, а опісля розпороти живіт 
гострими кігтями. Серед таких терпінь страждалець знаходив 
нездоланну відраду в Христі, до якого кликав: «О Боже, рятуй 
мене, о Господи, поспіши мені на допомогу! Моє серце й моє тіло 
зраділи в Бозі живому» (Пс. 70, 2; 84, 3).

Стратонік, бачивши тяжку муку свого друга, не міг стри-
матись і голосно заплакав. Ті, які стояли навколо, зразу донес-
ли імператорові, що, певно, й Стратонік християнин, бо жаліє 
Єрмила. Тоді його викликали до імператора. Зрозумівши, що 
кінець наблизився, він сміливо виявив, що є другом Єрмила 
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і християнином. Опісля ще зневажив поганських ідолів і тих, 
що їм кланяються, та прославляв єдиного істинного Бога, Тво-
рця неба й землі. Озвірілий мучитель наказав жорстоко бити 
страстотерпця палицями по всьому тілі. Стратонік звернувся 
до Єрмила і просив: «Молись за мене до Христа, щоб дав мені 
силу непохитно зберегти віру». Будучи битим, він переконував 
царя не поклонятись бездушним ідолам та боятися помсти прав-
дивого Бога. Слуги катували його доти, доки він не замовк від 
знесилення. Тоді Ліциній наказав обох вкинути до в’язниці, де 
вони спільно просили Господа: «Поможи нам, Боже, Спасителю 
наш, задля слави Твого Імені!» (Пс 78, 9). Під час молитви знову 
почули Божий голос, що обіцяв їм: «Біг закінчите, віру збережете, 
для вас бо приготований вінок справедливості, його ж завтра 
приймете» (див. 2 Тим. 4, 8).

Коли настав ранок, Єрмил востаннє став перед нечестивим 
правителем і на його питання, чи принесе жертву їхнім богам, 
безстрашно промовив: «Муч мене, як хочеш, я бо навчився не 
боятися тих, що вбивають тіло, а душі погубити не можуть» 
(див. Мт. 10, 28). Ліциній наказав повісити святого на дереві й 
ножами різати його тіло, а опісля засудив на втоплення в річці 
Істрі1. Потім суддя став намовляти до відступництва й Страто-
ніка, кажучи: «Щоб і ти, окаянний, не постраждав так, як він». 
Але блаженний на це сказав: «Справді проклятий був би, якби 
послухав твоєї безумної ради». Кат запитав: «Невже хочеш загину-
ти разом з Єрмилом?». «Дуже хочу, — відповів ісповідник, — бо 
годиться справжнім друзям як біду спільно переносити, так і 
добром насолоджуватися. А що для нас приємніше від того, щоб 
страждати й умерти за Христа?». Бачачи, що нічого не досягне, 
цар видав такий самий присуд і на Стратоніка. Ідучи на смерть, 
мученики весело співали пісні прослави. Коли їх було приведено 
до берега ріки, вояки обох вклали у сіті й кинули у воду.

Третього дня побожні християни знайшли їхні тіла на березі 
поблизу міста Сингидона2 в горішній Мезії, і з великою пошаною 
поховали в одному спільному гробі. Так ті, що за життя разом 
перетерпіли муки за віру, по смерті нині спільно насолоджуються 
вічним щастям в небесах.

1 Дунай.
2 Місто знаходилось на території сучасного Белграду в Сербії.
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СВЯТИЙ ЄВГЕНІЙ, ЄПИСКОП КАРФАГЕНСЬКИЙ1

Святий Євгеній був єпископом 
у Карфагені, вирізнявся побож-
ністю, мудрістю та обережністю. 
Він дбав про те, щоб залікувати 
рани, завдані місту жорстокими 
вандалами. Насамперед матері-
ально допомагав людям, які збід-
ніли. Він роздавав гроші, одяг і 
їжу вдовам та сиротам, хворим і 
всім нужденним. Ніхто не знав, 
звідки Євгеній бере ці дари. На-
віть він сам часто цього не знав. 
Добродії приносили йому допомо-
гу для бідних не лише відкрито, 
але й таємно, бо знали, що єпи-

скоп все віддасть потребуючим. За це він користувався великою 
прихильністю вірних, і навіть аріанські вандали поважали його 
й приходили до храму, щоб послухати проповіді Євгенія. Тому 
аріанське духовенство ненавиділо його.

У Карфагені жив сліпий чоловік Фелікс, якого знали всі в місті. 
У ніч напередодні свята Богоявлення йому здалося, ніби хтось 
закликав його іти до церкви, де єпископ Євгеній освячував йор-
данську воду, і просити його доторкнутися до нього, щоб так зно-
ву прозріти. Сліпий думав, що це лише сон, але коли почув цей 
заклик вдруге і втретє, послухався і попросив, щоб його відвели 
до храму. Він розповів єпископу про все, що з ним сталося, і про-
сив, щоб той повернув йому зір. Але єпископ відповів: «Відійди від 
мене, брате, бо я недостойний грішник!». Але сліпий наполягав: 
«Поверни мені зір, як наказав Господь!». Євгеній почав освячувати 
воду, а коли вона була освячена, звернувся до сліпого і сказав 
йому: «Брате Феліксе, я вже сказав тобі, що я грішний чоловік, 
але Той, Хто відвідав тебе, хай вчинить тобі за твоєю вірою і 
поверне тобі зір!». Він зробив на його очах знак святого хреста, і 
в той момент сліпому знову повернувся зір. Про це чудо говори-
ли по всьому місту, і тому багато аріан наверталися до істинної 
віри. Аріанський король Гунеріх також дізнався про це і покли-
кав єпископа, щоб розповів йому, як це сталося. Однак єписко-
пи-аріани стверджували, що Євгеній вчинив це чудо чарами.

1 Його пам’ять вшановуємо 13 (26) липня.
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Тоді король наказав, щоб правовірний єпископ Євгеній і арі-
анський єпископ Кирило провели відкриту дискусію про віру. 
Кирило чув про чудо святого єпископа Євгенія і, щоб більше 
вразити присутніх, підкупив одного чоловіка, переконавши його 
прикинутися сліпим, щоб коли згодом покладе на нього руки, 
той сказав, що оздоровився. Коли настав день відкритої диску-
сії, Євгеній спростував усі аріанські єресі. Єретик Кирило хотів 
присутніх глядачів, яких не міг переконати словом, вразити 
фальшивим чудом. Він покликав того чоловіка і поклав на нього 
руки. Але що сталося? Чоловік в той момент осліп і відчув такий 
страшенний біль, що відразу ж перед усіма признався, до чого 
його спокушав Кирило. Він заявив, що зрікається аріанської 
єресі і хоче повернутися до правовірної Церкви. У присутності 
аріан, які заперечували таїнство Пресвятої Трійці, Євгеній вчи-
нив над сліпим хресне знамення і сказав: «Нехай відкриються 
твої очі в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, в ім’я Одного Бога в 
Трьох Особах». Після цих слів болі зникли і сліпому повернувся зір.

Але аріанський єпископ знову підбурював короля Гунеріха 
проти Євгенія. Тому король наказав Євгенію не пускати до свого 
храму нікого, хто носить одяг вандала (щоб вандали, які були 
аріанами, не переходили у правовірну віру). Євгеній відповів: 
«Дім Божий відкритий для кожної людини, і я не можу звідти 
нікого вигнати». Король наказав поставити біля дверей храму 
воїнів, які кожному відвідувачу, одягненому по-вандальськи, 
жорстоким способом перешкоджали зайти всередину. Вони ха-
пали вандала, чоловіка чи жінку, і палицею зі загнутим гострим 
шипом насильно відтягали від храму за голову.

Єпископ Євгеній був засланий у Тамаллуму, що на краю пу-
стелі, і переданий аріанському єпископу, який замкнув його 
в брудній ямі. У цій темній сирій в’язниці Євгеній захворів на 
ревматизм. Йому довелося пережити сильний біль. Він не міг ні 
рухатися, ні говорити, бо мав паралізований язик. Лише за на-
ступника Гунеріха, Гунтамунда, дозволили Євгенію повернутися 
до Карфагена. Проте невдовзі новий король Тразамунд, що при-
йшов після Гунтамунда, знову відправив єпископа у вигнання, 
цього разу до Галлії. Цей наказ було виконано так швидко, що 
святий навіть не встиг попрощатися зі своїми вірними. Тому він 
написав їм прощального листа, сповненого апостольської рев-
ності й любові. Євгеній оселився в Галлії при гробниці святого 
мученика Амаранда біля річки Тарн в Лангедоку. Там він помер 
близько 550 року.
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ПЕРШЕ І ДРУГЕ УБИВСТВО
ПРЕПОДОБНИХ ОТЦІВ У СИНАЇ І РАЇТІ

В пустині над Червоним морем, недалеко від гори Синай, на 
якій Мойсей розмовляв з Богом і де отримав скрижалі з деся-
тьма Божими заповідями, жили в перших віках християнства 
монахи-пустельники. Близько 371 року на синайських отців 
напала ватага диких арабських племен з надією, що знайдуть 
у них багато золота. Не знайшовши там нічого цінного, вони 
вбили 40 Божих угодників. Того самого дня інша група варварів 
напала на Раїтських монахів, які жили в пустині, віддаленої від 
Синайської гори на два дні ходи. Розбійники убили там 40 мо-
нахів. Про це оповів свідок цих подій монах Амоній, а також 
записав свідчення інших монахів, які пережили напад. Невдовзі 
Божа кара наздогнала безбожників. Мешканці міста Фаран, 
вирушивши на них, усіх побили. Опісля чесно поховали тіла 
святих мучеників.

У V столітті ці орди поганських арабських племен знову на-
пали на Синайську обитель. Про це пише св. Ніл, якому вдалося 
втекти. Погани тоді посікли багато преподобних отців разом з 
їхнім наставником Теодулом. Це друге вбивство слуг Божих теж 
відбулося 14 січня і тому церква сьогодні поминає пам’ять всіх 
мучеників, які постраждали в цих пустелях.
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СВЯТА РІВНОАПОСТОЛЬНА НІНA, 
ПРОСВІТИТЕЛЬКА ГРУЗІЇ

Свята Ніна1 народилася в 
Каппадокії, була єдиною дочкою 
знатних і побожних батьків: рим-
ського воєводи Завулона, родича 
святого великомученика Юрія2, 
та Сусанни, сестри єрусалим-
ського патріарха. В 12-річному 
віці блаженна діва зі своїми бать-
ками прийшла до Єрусалиму. 
Тут її батько, палаючи любов’ю 
до Бога, забажав стати мона-
хом. Зі згоди своєї дружини він 
вирушив у Йорданську пустелю, 
де й помер. Мати Сусанна також 
цілковито посвятилася Господу 
і була поставлена своїм братом 
у диякониси, щоб служити хво-
рим і бідним жінкам. Юну Ніну 
довірили побожній вдові Ніанфорі. Дівчина щодня старанно 
молилась і читала Святе Письмо, її серце горіло любов’ю до Ісуса. 
Якось, читаючи про страсті Спасителя, вона задумалась, яка 
доля Господнього хітона, і запитала про це у своєї виховательки. 
Та розповіла їй, що за переданням цей великий скарб було від-
несено до Іберійської3 землі, до міста Мцхета. Однак мешканці 
цієї країни, розповідала далі стариця, донині занурені в пітьмі 
поганства. Ці оповіді глибоко запали в серце молодої Ніни, яка 
відтоді гаряче взивала до Бога за спасіння цього народу та бла-
гала в Богородиці ласку, щоб удостоїла її знайти і вшанувати 
дорогоцінний хітон.

Одного разу Преблагословенна Діва Марія з’явилась своїй рабі 
і сказала: «Іди у землю Грузинську і благовісти там Євангеліє 
Сина Мого. Я буду твоєю покровителькою». На питання Ніни, 
як вона, слабка дівчина, зможе звершити таке важке служіння, 

1 Святу Ніну називали також «Християна» або «Христина», бо була 
християнкою.

2 Його пам’ять вшановуємо 23 квітня (6 травня).
3 Іберія — стародавнє грузинське царство.
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Мати Божа вручила їй хрест1, сплетений з виноградних лоз, і 
сказала: «Силою хреста ти укріпиш у тій країні віру в єдиного 
правдивого Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися та пізнали 
істину (див. 1 Тим. 2, 4). Він буде тобі охороною від усіх видимих 
і невидимих ворогів». Дівчина відразу побігла до свого дядька 
патріарха і з захопленням розповіла про все, а до того ще й по-
казала надзвичайний хрест. Патріарх, пізнавши в цьому вияв 
Божої волі, благословив святу на такий подвиг.

У той час з Риму до Вірменії вирушила Гаяна, ігуменя мо-
настиря св. Павла, разом з 36 сестрами. Вони втікали від нече-
стивого імператора Діоклетіана, який хотів взяти за дружину 
одну з дів на ім’я Рипсимія, що походила зі шляхетного роду. 
Свята Ніна також долучилася до цих благочестивих жінок. До-
сягнувши меж Вірменії та столиці Вагаршапата, мандрівни-
ці оселилися за міськими стінами, щоб спільно служити Богові 
молитвою і працею своїх рук. Незабаром мучитель Діоклетіан 
дізнався, де переховується Рипсимія, і написав листа до Вірмен-
ського правителя Тиридата, щоб або відіслав Рипсимію до нього, 
або сам взяв її за жінку. Знайшовши Христову рабу, поган-
ський цар розпалився нечистою пристрастю до неї і намагався 
звести її. Однак свята у відповідь заявила, що вона заручена 
Небесному Женихові і Йому залишиться вірною аж до смер-
ті. Тоді Тиридат наказав люто мучити Рипсимію. Їй відрізали 
язик, викололи очі, розпороли живіт і врешті розрубали тіло на 
шматки. Така сама доля спіткала й решту її супутниць2, лише 
одна Ніна чудом врятувалась, сховавшись від катів. За Божих 
наказом вона вибралась на північ, де її очікувало велике жниво. 

1 Він аж до V століття зберігався у Мцхетському храмі. Опісля, коли 
перси розпочали переслідування християн, його було перенесено у 
Вірменію. У XIII столітті на якийсь час повернувся до Грузії, але згодом 
перебував у різних місцях, аж опинився у Росії. У 1801 році імператор 
Олександр Павлович повернув його Грузії. З того часу аж дотепер 
хрест зберігається у Тбіліському катедральному соборі.

2 Пам’ять цих святих мучениць Церква згадує 30 вересня. Їхня жертва 
згодом стала джерелом благодаті для навернення усієї Вірменії. Цар 
Тиридат (287–330), спочатку лютий гонитель християн, невдовзі 
навернувся до Христа завдяки блаженному Григорієві, першому 
єпископу цієї землі (пам’ять його також згадується 30 вересня), та 
став ревним учнем Ісуса Христа. У 302 році за його влади прийняла 
християнство уся Вірменія, таким чином ставши першою державою, 
яка прийняла християнство як офіційну релігію.
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Метою Ніни стала Мцхета, столиця Іберії. Дорогою туди вона 
зупинилась у місті Урбнісі, де близько місяця вивчала звичаї та 
мову тамтешніх жителів.

Одного дня вона дізналась, що люди збираються у Мцхету 
для поклоніння своїм поганським божкам. Ніна приєдналася 
до них. Так вони прибули на вершину гори, яка знаходилась 
навпроти міста. Там була надзвичайно велика статуя голов-
ного ідола Армаза, уся з золота. По боках стояли ще два інших 
кумири. Також і цар Міріан з царицею Наною прийшли туди з 
численним супроводом. Стоячи серед натовпу, блаженна Ніна 
підняла очі до неба і, сповнена ревністю пророка Іллі, зітхнула з 
глибини серця: «Всесильний Боже! Приведи цей народ заради 
безмежної милості Твоєї до пізнання Тебе, єдиного Істин-
ного Бога. Змилосердися над цими бідними людьми, яких 
Ти створив Своєю всемогутньою Правицею та вшанував 
Своїм Божественним образом. Ти, Владико, так полюбив 
своє творіння, що Сина Свого Єдинородного віддав за спа-
сіння грішного людства. Визволи ці душі від згубної влади 
князя темряви, який засліпив їхні очі, так що вони не 
бачать істинної дороги до спасіння. Зроби так, щоб цей 
народ і всі кінці землі прийняли дароване Тобою спасіння і 
щоб стали поклонятися Тобі, Триєдиному Богу, якому на-
лежить слава повіки». Свята ще не закінчила слова молитви, 
як раптом піднялася сильна буря. Ідоли, що раніше гордо під-
носилися, враз розбилися і стіни капища змили дощові потоки. 
Від поганської божниці з ідолами не залишилося і сліду. Було це 
саме в день празника Преображення Господнього, коли істинне 
Світло вперше просвітило в Грузинській землі темряву поган-
ства. Бачачи це, народ став говорити: «Великий бог Армаз, але 
є якийсь інший Бог, більший за нього, який переміг його». А цар 
Міріан розмірковував: «Чи це не є християнський Бог? Адже й 
Тиридад, цар Вірменії, навернувся до Нього. Однак тут, в Іберії, 
ми нічого не чули про того Христа, тому що ніхто не проповідує 
про Нього».

За деякий час після цих подій Ніна під виглядом полонянки 
увійшла в Мцхету і познайомилася з дружиною царського садів-
ника Анастасією. Вона і її чоловік просили дівицю залишитися 
жити з ними, бо були бездітні. Невдовзі це чесне подружжя стало 
першим плодом для Христа у Грузії. За молитвами раби Божої 
Ніни, Анастасія звільнилася від неплідності і згодом стала матір’ю 
великої сім’ї. Якось в одної жінки смертельно захворіла дитина. 
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Взявши її, вона з плачем обходила ціле місто, шукаючи допомоги. 
Так бідна матір прибула до дому, у якому мешкала Ніна, і запи-
тала, чи не знає, як допомогти хворій дитині. Свята відповіла: «Я 
не можу оздоровити твою дитину, але Ісус Христос, якому 
поклоняюся, може вилікувати навіть найважчу хворобу. 
Вірю, що Він оздоровить і твою дитину». Свята поклала хлоп’я на 
своє ложе і, помолившись, доторкнулася до нього своїм хрестом, 
який отримала від Богородиці. Після цієї молитви дитя стало ціл-
ком здорове. Відтоді Ніна почала відкрито проповідувати Єван-
геліє і закликати поган та юдеїв до покаяння і прийняття Ісуса 
Христа. Люди, бачивши її праведне життя, сповнене чеснот, 
усім серцем приєднувалися до неї. Серед перших навернених 
були єврейський первосвященник Авіатар з дочкою Сидонією 
та шість інших жінок-єврейок. Часто розмовляючи з Авіатаром, 
Ніна дізналася про місцезнаходження хітона Господнього. Він 
розповідав їй, що коли було розп’ято Ісуса Христа, то його пред-
ки також прибули до Єрусалиму на прощу. Один з них на ім’я 
Еліос повірив, що Ісус — Месія, і купив у воїнів Його хітон. Ніна 
довідалась, що він закопаний у царському саду. Свята часто 
приходила на це місце, щоб помолитися. Господь відкрив своїй 
рабі, що під великим кедром, який там ріс, справді знаходиться 
цей безцінний скарб1.

Тоді цариця Нана, запекла шанувальниця ідолів, розхворі-
лася і чим більше шукала допомоги в лікарів, тим гірше себе 
почувала. Наближені радили їй, як останній шанс, звернутися 
до благочестивої чужинки. Цариця послухала і звеліла нести 
себе на ношах у намет святої. Ніна сказала до неї: «Я сама від 
себе не можу тобі допомогти. Але уповай на Ісуса Христа, 
який любить і тебе. Він тебе оздоровить». І справді, під 
час молитви слуги Божої Нана раптом стала здоровою не тільки 
тілесно, але й душевно.

Однак злісному ворогові людства не подобалося, що стіль-
ки душ виривається з його кігтів, тому він вклав у серце царя 

1 Те, що хітон Господній був закопаний під коренем кедра, доводило 
те, що коли дерево зрубали, пень аж ніяк не вдавалося витягти. З 
нього постійно витікало цілюще миро, яке подавало зцілення всім 
потребуючим. Воно перестало текти аж у XIII столітті, коли за Божою 
волею святий хітон викопав зі землі один благочестивий чоловік. 
Це були часи нашестя монголів. Відтоді він зберігався у верховних 
ієрархів Грузинської Церкви аж до відбудови Мцхетського храму 
царем Олександром І (1414–1442).
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ворожнечу до християн. Міріан вирішив вигубити усіх, хто по-
клоняється Розіп’ятому. У таких роздумах правитель вирушив 
на полювання. Піднявся аж на вершину обривистої гори Тхоті. 
Раптом світлий день обернувся на непроглядну темряву і під-
нялася буря, подібна до тієї, яка скинула ідола Армаза. Міріан 
опинився сам у смертельній небезпеці. У відчаї він став взивати 
до своїх божків, але не було жодної відповіді. Відчувши, що це 
справедлива кара Всевишнього, цар вигукнув: «Боже Ніни! Спаси 
мене, я ісповідую і прославляю Твоє Ім’я!». Враз буря вгамувала-
ся і стало світити ясне сонце. Вражений Божою всемогутністю, 
володар звів руки до неба і зі сльозами мовив: «Ісусе, Ти воісти-
ну Бог над усіма Богами. Ось тепер бачу Твою велику доброту 
до мене. Я відчуваю Твою присутність біля мене, Ти є зі мною, 
а тому моє серце наповнює радість та втіха. На цьому місці, 
обіцяю воздвигнути хрест1, який навіки буде пам’ятником явле-
ного Тобою мені нинішнього знамення!». Міріан, ідучи вулицями 
Мцхети, голосно вигукував: «Прославте всі люди Бога Ніни, Хри-
ста, бо Він — Бог вічний, і Йому єдиному належить усяка слава 
повіки!». Навернення царя Міріана було рішучим та непохитним. 
Знайшовши Ніну, він звернувся до неї: «О мати моя! Навчи мене 
і зроби гідним закликати Ім’я великого твого Бога, мого Спаси-
теля!». Свідок цієї події, згадана Сидонія, говорила: «Щоразу, 
як згадую про ці священні хвилини, то сльози духовної радості 
мимоволі ллються з моїх очей». Міріан негайно відправив послів 
до імператора Константина Великого з проханням прислати до 
нього єпископа та священників. Поки ті не прибули, блаженна 
Ніна приготовляла народ до прийняття хрещення. За вказівкою 
святої цар також наказав побудувати перший дерев’яний храм 
біля того кедра, де знаходився хітон Господній.

Слуги повернулись від Константина, обдаровані багатьма да-
рами. Разом з ними прийшли Антіохійський патріарх Євстафій 
з двома пресвітерами й трьома дияконами. Тоді цар звелів усім 
придворним, правителям областей та вельможам обов’язково 
з’явитися у столиці. Коли так сталося, Міріан з усім своїм домом 
охрестився. Зразу після того у водах річки Кури, на місці колиш-
нього капища, охрестилися князі та усі мешканці Мцхета. Ревні 
місіонери проходили також і віддаленими селами та містами 
Грузії, хрестячи народ. Так мирним шляхом за короткий час 
прийняла Христову віру майже вся Іберійська земля.

1 Донині на вершині гори Тхоті стоїть церква, яку побудував цар Міріан.
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Преподобна Ніна, уникаючи людської слави, поселилась у 
гірській печері, щоб молитвами й постом виблагати ласку на-
вернення і навколишнім племенам Кавказу. За якийсь час вона 
попросила пресвітера Якова і ще одного диякона, щоб ішли з нею 
у гірську місцевість на північ від Мцхета. Там через неї Господь 
просвітив євангельською проповіддю тамтешні селища. Дикі 
горяни під впливом сили Святого Духа та дивовижних знамень, 
які звершувались молитвами раби Божої, нищили своїх бовванів 
та визнавали Ісуса Христа живим і єдиним Богом.

Своє апостольське служіння Ніна закінчила у Кахетії (регіон у 
Грузії), де навернула місцеву царицю Сонджу (Софію) та безліч 
народу. Відчувши близький відхід у вічність, вона повідомила 
про це у листі царя Міріана. Правитель, прочитавши його, разом 
з цілим своїм двором, єпископом Іваном та всім кліром вибрались 
до неї. Великий натовп оточив смертне ложе преподобної, а ба-
гато хворих одержали зцілення, дотикаючись її. На невідступне 
упрошування учениць, Ніна розповіла про своє походження та 
життя. Одна з них, Соломія Уджармська, записувала те. Свята 
говорила: «Нехай буде описане моє бідне й ліниве життя, щоб 
воно було відомим вам і вашим дітям, а також ваша віра та 
любов, якою мене полюбили. Хай навіть віддалені ваші нащадки, 
аж до останніх часів, знають про ті Божі знамення, які ви сподо-
бались бачити на власні очі і яких свідками є». Потім проказала 
декілька повчань про вічність, благоговійно причастилася Святих 
Тайн та з миром передала свій дух в руки Господні.

Цар та єпископ бажали перенести її чесні мощі у Мцхетську 
соборну церкву, однак всупереч усім зусиллям, не змогли зруши-
ти гріб з місця. Тому вчинили згідно волі святої і поховали її у селі 
Бодбе, де вона проживала останні роки земного буття. Незабаром 
на могилі блаженної Ніни цар Міріан заклав, а його син Бакар 
добудував храм в ім’я її родича, великомученика Юрія. Господь 
зберіг тіло своєї раби нетлінним. Біля її гробу безперервно від-
бувались чуда. Церква назвала св. Ніну, просвітительку Грузії, 
рівноапостольною.
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ПРЕПОДОБНИЙ ПАВЛО ТИВЕЙСЬКИЙ

Коли преподобний 
Антоній Великий жив 
зі своїми учнями у єги-
петській пустелі, одно-
го разу спокушала його 
думка, що нема такого 
досконалого монаха, 
як він, і нема такого, 
що скоріше б від нього 
оселився у пустелі і ви-
брав таке віддалене від 
людей життя. І коли (як 

сам пізніше розповідав) він так про себе думав, почув голос, що 
говорив до нього: «Знай, Антонію, є такий раб Божий, що був у 
пустелі перший, і є досконаліший від тебе. І якщо підеш у гли-
боку пустелю, то знайдеш його. Отож поквапся піти до нього 
перш, ніж він відійде до Господа». Почувши це, Антоній зразу взяв 
свою палицю і пішов поспіхом вглиб пустелі. Йшов преподобний 
в спекотну пору, що й каміння розжарювалося від сонячного 
тепла. Знеміг старець тілом, але не знеміг духом, і продовжував 
іти розпочатою дорогою. І сам не знав, в яку сторону йти, проте 
кріпився духом і говорив: «Вірю Богові моєму, що приведе мене 
до Свого раба, якого обіцяв мені показати».

Проходячи ту непрохідну пустелю, старець нічого іншого не 
бачив, хіба сліди звірів. І вже другий день подорожував, і другу 
ніч на молитві провадив, і не знав, куди повернутися. Як же 
світав третій день, побачив вовчицю, що ішла краєм гори і вила. 
Так, ідучи за нею здалеку, прийшов до однієї печери, у якій жив 
угодник Божий св. Павло. Вгледівши печеру, старець зрадів, 
але той, хто жив у ній, почувши прихід Антонія, замкнув двері. 
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Підійшов Антоній і постукав, але не було чути ніякої відповіді, і 
стояв він надворі і стукав безуспішно. Засумувавши, що не від-
чиняють йому двері, впав перед входом у печеру і довго молив-
ся, щоб той хто там мешкає, відчинив йому. І говорив: «Відчини 
мені, рабе Христовий, відчини, знаєш хто я і чому прийшов, все 
знаєш, Бог бо тобі відкрив. Знаю і я, що недостойний бачити 
твоє святе лице, проте якщо не побачу тебе, не піду звідси. Не 
ховай себе, бо тебе Бог мені явив. Ти звірів приймаєш, а чому 
людину відкидаєш? Шукав тебе довго і знайшов, стукаю, щоб 
відчинив мені. А якщо не відчиниш, то помру на порозі твоєму, 
і прийдеться тобі поховати мій труп». І багато іншого зі сльо-
зами говорив, і йому, як немилостивому, докоряв. Тоді озвався 
угодник Божий зсередини печери: «Хто просить із погрозами? 
Чи хто зі сльозами докоряє? А ще й нахваляєшся померти на 
порозі». Після цього відчинив двері і прийняв гостя. Тоді вони 
обняли один одного зі сльозами й на ім’я один одного назвали. 
Бог бо кожному з них ім’я іншого відкрив.

Коли ж сіли, сказав отець Антоній: «Вітаю тебе, Павле, вог-
ненний стовпе, мешканцю пустелі». А св. Павло говорив йому: 
«Вітаю тебе, світло, що просвітлює всю вселенну, наставнику 
тих, що спасаються, уста Божі, ти, що населив пустелю і ди-
явола з неї вигнав. Нащо ж такий труд ти підняв до чоловіка 
грішного, що є нічим? Ось бачиш старця, що старий днями. Ба-
чиш чоловіка, що ось-ось порохом буде. Але, щоб не говорити про 
мене без толку, прошу, скажи мені, яким нині є рід людський, чи 
є ще такі, що ідолам поклоняються, і чи є ще гоніння на вірних?». 
Антоній же сказав: «Молитвами твоїми припинилися гоніння і 
церква оспівує істинного Бога. Але тому, що гоніння згадав ти, 
прошу тебе, не приховуй від мене того, з якої причини ти відій-
шов від світу і у цій пустелі поселився». І Павло почав йому про 
себе розповідати:

«Я народився у Тиваїді, мав сестру, яку батьки, ще поки були 
живі, віддали заміж. Мене ж віддали на навчання книг і виховали 
в правовірній вірі. Коли уже зближалася їхня смерть, вони розді-
лили між мною і сестрою маєток, що був дуже великий. І після 
смерті батьків чоловік моєї сестри захотів загарбати частку 
мого маєтку. Він надумав мене, як християнина, передати на 
муки неправедному князеві, щоб так мене з життя звести і 
мій спадок забрати. Якраз тоді гоніння на християн розпочав 
римський імператор Децій. По всій Тиваїді був великий страх, 
бо різні люті муки вигадували на християн. Чув я про одного 
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юнака, якого зловили погани. Його вони довго мучили, але від 
Господа Ісуса відвернути не могли. Тоді, по облудному демон-
ському замислу, повели того юнака у сад і зв’язали його. Коли 
всі пішли, пустили до нього якусь молоду безсоромну дівчину, 
щоб улесливо звела його. Що ж зробив доблесний страждалець? 
Щоб не дати себе обіп’ясти гріхом блуду, стиснув міцно зубами 
свій язик, відкусив його і плюнув його разом з кров’ю у лице блуд-
ниці. Так благодаттю Божою згасив вогонь пристрасті. А та 
дівчина, сильно засоромлена його вірністю Богові, втекла із того 
саду. І про іншого юнака чув, який непохитно стояв у вірі. Його 
після багатьох мук обмастили медом, і в обідню спеку прив’я-
зали до стовпа, щоб, бджолами й осами покусаного, змусити до 
ідольської жертви. Мужній юнак по цілому тілі був зранений і 
стік кров’ю, що ані вигляду людського не мав, проте від Господа 
не відступився. Знаючи про такі страшні речі і гніваючись на 
чоловіка моєї сестри, якого ані сестра не могла вгамувати, я 
залишив йому все і втік у пустелю. Помалу йдучи пустелею, 
знайшов тут цю печеру і воду всередині, і розуміючи, що Бог дав 
мені це місце на перебування, оселився тут і перебуваю, маючи 
з фініків їжу і одяг з листя».

Коли святий це розповідав, прилетів ворон, несучи хліб, тихо 
поклав його перед ними і відлетів у повітря. Блаженний Антоній 
дивувався цим, а св. Павло сказав: «Це милостивий Господь по-
слав нам обід, рабам Своїм. Вже ось шістдесят років отримую 
тільки половину хліба, сьогодні ж через твій прихід Ісус подав 
цілий хліб». Прийнявши той хліб, раби Божі просили один одно-
го, щоб поблагословити і переломити, виявляючи один одному 
більшу честь. Накінець Павло, взявши хліб з одного боку, другий 
бік вклав у руки Антонія — і хліб зразу сам переломився посе-
редині, для кожного по рівній частці. Сидячи над джерелом, 
Христові раби їли та підкріпились і, попивши води з джерела, 
яке було вельми чисте і солодке, віддали Богові подяку, сіли й 
знову розмовляли цілу ніч аж до ранку.

Коли світав ранок, сказав св. Павло до авви Антонія: «Знав 
я віддавна про тебе, брате, що ти в цій пустелі перебуваєш, 
і хотів, щоб ми разом працювати тут для нашого Владики. 
Але тому, що наблизився час мого переставлення, — яко-
го завжди жадано чекав, щоб звільнитися і бути з Хри-
стом, — послав тебе мені Господь, щоб поховати моє тіло 
і віддати глину глині». Антоній, не очікувавши таке почути, 
болісно заплакав. Тоді подивився на св. Павла і смиренно ска-
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зав: «Не залишай мене, отче, самого, але візьми мене з собою!». 
А він відповів йому: «Хоч і добрим є для тебе відкласти тягар 
тіла і йти за Христом на Небеса, але заради тих братів, які 
тобі поручені, слід тобі ще залишитись з ними. Прошу ж тебе, 
поспіши в свій монастир і принеси мені плащ, який дарував 
тобі єпископ Атанасій, щоб ним обгорнути моє тіло». Говорив 
такпреподобний Павло не тому, що потребував того плаща, бо 
не дбав про те, як його поховають, але щоб на самоті відійти до 
Господа, і тільки через те відіслав від себе Антонія в монастир. 
Здивувався Антоній, що Павло знає і про Атанасія та про його 
мантію, але тому, що бачив самого Ісуса у Павлі, нічого більше 
не відповідав, лише мовчав і плакав. Наостанок обняв його і 
поспішив здійснити наказане.

Коли підходив до своєї келії, зустріли його двоє учнів: «Де ти 
стільки часу затримувався, отче?». Він відповів: «Горе мені, 
діти мої, горе мені, грішному! Який з мене монах? Хіба-що ім’я 
монаше ношу. Бачив я Іллю, бачив Івана в пустелі, бачив Пав-
ла у раю». Коли учні хотіли щось більше від нього почути, він 
затулив рукою свої уста, а потім сказав: «На все свій час, час го-
ворити і час мовчати». І взявши мантію, анітрохи не гаючись, 
швидким кроком вирушив у пустелю, бо хотів застати святого 
Павла ще живим.

На другий день, близько третьої години, ішов авва Антоній, 
поспішаючи, і враз побачив у повітрі ангельські чини, пророків, 
собори апостолів, а посеред них душу св. Павла, що сходила на 
небо. І зразу впав на землю, ридав і взивав: «Чому мене, Павле, 
покинув? Чому відходиш, не вділивши мені свого благословен-
ня? Так пізно дізнався про тебе, і так скоро відходиш від мене». 
Згодом св. Антоній розповідав, що з такою швидкістю останок 
шляху пройшов, що від швидкого руху не відчував ступання по 
землі, — і зразу опинився в печері. У ній побачив святого, який 
стояв на колінах з піднятими до неба руками, і думав, що він є 
живий і молиться. І тихо сам на коліна став та молився разом з 
ним. Минув якийсь час, і тому, що не чув молитовного голосу, 
ані звичних зітхань, приступив до нього і помітив, що він вже 
мертвий. Тоді з великим плачем і риданням обвив принесеною 
мантією його тіло і почав співати псалми, належні похованню. 
Не знаючи ж, як би поховати святого, бо не приніс мотики, щоб 
викопати гріб, говорив собі: «Щоб узяти знаряддя з монастиря 
потрібно мені йти три дні, якщо тут залишуся, то нічого ж 
без мотики не зможу зробити. Залишуся тоді тут і помру, 
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Господи, поблизу Твого святого, віддавши останній подих». Коли 
ж так молився, прийшли з пустелі два леви. Антоній спершу 
трохи злякався. Але потім побачив, що леви, як покірні ягнята, 
лягли при тілі святого і жалісно ревли. Дивувався святий добрим 
норовам тих звірів, а вони ж почали своїми кігтями копати зем-
лю і вирили гріб достатній, щоб покласти в нього тіло святого. 
Тоді, прийшовши до преподобного Антонія, лизали йому руки і 
ноги. Преподобний почав дякувати і славити Христа за те, що 
й звірі є покірні голосу Його слова. І дав левам знак рукою, щоб 
відійшли назад у пустелю.

Коли звірі відійшли, авва Антоній достойно поховав святе 
тіло преподобного Павла, першого пустинножителя. В пустелі 
він осів близько 253 року і прожив там 90 літ. Помер святий на 
113 році життя. Після поховання св. Антоній ще цілу ніч провів 
над його могилою, плачучи і молячись. Вернувшись до свого 
монастиря, розповів усе детально своїм учням про св. Павла і 
на свідчення того показав їм одяг преподобного, який був зро-
блений з фінікового листя. Той листяний одяг Антоній так беріг 
і шанував, що лише двічі на рік одягав його: на свято Пасхи і 
на святу П’ятидесятницю. Нехай же Господь Ісус за молитвами 
преподобних отців наших Павла і Антонія, сподобить нас бути 
учасниками Свого Небесного Царства, Йому ж з Отцем і Святим 
Духом честь і слава навіки віків! Амінь.
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ПОКЛОНІННЯ КАЙДАНАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА

Цар Ірод Агриппа, внук того Ірода, що наказав повбивати 
дітей у Вифлеємі, стараючись догодити юдеям, щоб довше про-
бути при владі, почав переслідувати християн. Він, на вимогу 
юдеїв і за їхні гроші, засудив на смерть і повелів стяти мечем 
святого апостола Якова, брата св. Івана Богослова. А щоб ще 
більше сподобатись юдеям, боячись, що ті жалітимуться перед 
римським імператором за його здирства, звелів перед Пасхою 
кинути до в’язниці ап. Петра. Після свят Ірод хотів засудити 
Петра на смерть і видати юдеям. Тим часом ап. Петро сидів у 
в’язниці, скований 2 ланцюгами. Його стерегли 4 сторожі, по 
4 вояки кожна. У той час церква ревно молилася за нього до 
Бога. Коли ж Ірод намірявся вивести його, Петро, закутий дво-
ма ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожі при 
дверях стерегли в’язницю. Нараз з’явився ангел Господній, і у 
в’язниці засяяло світло. Він, вдаривши Петра по боці, збудив 
його, кажучи: «Вставай хутчіш!». І ланцюги впали з рук у нього. 
Далі сказав до нього ангел: «Підпережися і вдягни свої сандалі». 
Петро зробив так. Знову сказав до нього: «Накинь на себе плащ 
і йди за мною». Вийшов Петро й ішов за ним; не знав він, чи це 
правда, що робив ангел, бо думав, що видіння бачить. Минули 
вони першу варту і другу, та й прийшли до залізної брами, що 
веде в місто; вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та 
пройшли одну вулицю, й ангел нараз відступив від нього. Тоді 
Петро, опритомнівши, мовив: «Тепер я справді знаю, що Господь 
послав ангела Свого і вирвав мене з руки Ірода й від усього, чого 
очікував юдейський народ». Тоді Петро пішов до дому Марії, ма-
тері Івана, званого Марком, де були зібрані вірні. Вони прийняли 
його з великою радістю і вдячністю Богові. Апостол наказав їм 
розказати про все Якову Алфеєвому, єпископу Єрусалимської 
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церкви, і пішов в інші краї проповідувати Євангеліє. Наступного 
дня вранці серед вояків сталося велике замішання і розлючений 
Ірод наказав усіх сторожів повбивати.

Кайдани ап. Петра сховав начальник в’язниці, який після того 
чуда навернувся і став християнином. Потім вони переходили з 
покоління до покоління і були предметом великого почитання. 
Ті, які з вірою до них торкалися, були оздоровлювані Господом.

За правління Константина Великого, коли християни могли 
вже вільно визнавати Христову віру, кайдани були виставлені у 
церкві Воскресіння у Єрусалимі. Коли цариця Євдокія, дружина 
імператора Теодосія Молодшого (408–450), була у Єрусалимі і 
збудувала там багато церков та прикрасила святі місця, тоді Єру-
салимський патріарх Ювеналій, бачивши її велику віру і любов до 
Бога, з вдячності подарував їй кайдани ап. Петра. Євдокія одну 
їх частину віддала у храм ап. Петра в Царгороді, а другу відісла-
ла до Риму своїй дочці Євдоксії, яка була дружиною імператора 
Валентиніана ІІІ (425–455). Та наслідувала свою матір в любові 
до Христа і в побожності та з любов’ю прийняла безцінний дар, 
побудувала церкву на честь святого апостола Петра і поклала в 
ній кайдани. Коли Євдоксія показала Папі Римському дорогоцін-
ні окови, той звелів принести і другий ланцюг, яким було сковано 
ап. Петра в Римі за часів імператора Нерона (54–68). Коли при-
клали один ланцюг до другого, то вони обидва чудесним способом 
з’єдналися так, що розділити їх було неможливо. Тоді церковна 
влада вирішила кожного року вшановувати кайдани ап. Петра 
окремим церковним святом. Ці кайдани мають 38 залізних ла-
нок з двома круглими клямрами, якими була закута шия Петра.

Бог робив багато чудес за посередництвом цих кайданів, і 
сповнились слова св. Івана Золотоустого: «Коли тінь святого 
Петра мала таку цілющу силу, то набагато більшу матимуть 
кайдани, що дотикались його тіла».

СВЯТІ МУЧЕНИКИ СПЕВСИП, ЄЛЕВСИП І 
МЕЛЕВСИП, БРАТИ-ТРІЙНЯТА

Святий Полікарп, єпископ Смирни, учень ап. Івана Богослова, 
почув, що в Галлії (теперішня Франція) переслідують християн. 
Тому послав туди двох священників: Андохія і Бенігна, та дия-
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кона Тирса, ревних мужів, готових з любові до Ісуса Христа піти 
на смерть і на будь-які муки. Коли вони увійшли в місто Отен, 
то за Божим провидінням зустріли Фауста, що був сенатором і 
таємним християнином. Вони увійшли до нього в дім та на його 
прохання охрестили його родичів та друзів. Фауст також згадав 
про свою рідну сестру християнку Леонілу та її трьох ненавер-
нених онуків. Він просив священників, щоб хтось із них пішов 
до неї та навернув до Ісуса Христа цих хлопців, аби вони стали 
Христовими воїнами і всім серцем служили Йому. Святі пора-
дилися та розділилися: Андохій з Тирсом залишилися в Отені, де 
багатьох привели до Христа та накінець прийняли мученицький 
вінець, а Бенігн вирушив до міста Лангрес до сестри Фауста.

Леоніла з радістю прийняла св. Бенігна. Того дня її онуки були 
на полі і приносили там нечисті жертви ідолові на ім’я Немези-
да. Коли вони повернулися додому, то побачили там священни-
ка Бенігна і зі здивування спитали бабусю: «Хто це?». Леоніла 
відповіла: «Любі мої онуки, довгий час я приховувала від вас те, 
що не поклоняюся ідолам, але вірую і служу цілим своїм серцем 
єдиному істинному Богу, Ісусу Христу. Пізнайте і ви, що Ісус 
є істинний і живий Бог. Йому служать всі ангели і все живе, бо 
Він Своїм словом створив увесь світ, натягнув небесну висоту, 
розпростер ширину землі, зібрав море і піском загородив його, 
прикрасив небо зорями та двома найкращим світилами. Дав 
води рибам на перебування, одягнув землю різними деревами і 
травою та все живе створив за Своєю волею. Тоді створив і лю-
дину за Своїм образом і подобою та наділив її особливими дарами 
розуму й премудрості, щоб вона ревно пізнавала Господа всього 
живого, а не зневажала свого Творця, щоб розрізняла добро від зла 
та щоб ідолів, зроблених людськими руками, не шанувала, але 
відкидала як огидних. Однак диявол, будучи запеклим ворогом 
Бога та людей, намагається вроджену тугу людини за Богом 
і щастям скерувати на хибний шлях. Замість однієї істинної 
дороги, яка веде до Бога, він показав людям багато фальшивих, 
які ведуть до погибелі. Диявол вигадав багатьох ідолів, щоб об-
плутати людину, заволодіти нею, а потім кинути до пекла. Не 
може існувати багато богів. Якщо існує Бог, Творець неба 
і землі, то Він є тільки один. Це нам підказує сам розум! 
Найбільше Бог дав нам Себе пізнати через Свого Сина — Ісу-
са Христа, який за нас помер ганебною смертю на хресті, 
щоб очистити й визволити нас від гріха і диявола. Та на 
третій день Він воскрес із мертвих, і цим доказав, що є 
правдивим Богом. Тому прошу вас, мої онуки, покиньте 
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всіх ідолів та пізнайте Творця всього, Господа Ісуса Хри-
ста. Ось святий чоловік, якого бачите, прийшов з далеких країв 
до вас, посланий Божою благодаттю. Послухайте його слів, бо 
Божі заповіді виходять з його уст, і від нього більше дізнаєтесь 
про спасіння». Тоді св. Бенігн з батьківською любов’ю поглянув 
на хлопців та сказав: «Юнаки, послухайте мене, є один тільки 
істинний Бог, який створив всю вселенну і управляє нею, а ідо-
ли — це діло рук людських під намовою біса. Вони є бездушні та 
провадять людину до вічної загибелі. Правдивий Бог є любов і 
цю любов Він виявив до нас у Cвоєму Синові. Ісус — Божий 
Син, прийшов у світ, і, будучи Богом, прийняв людську 
природу, щоб спасти нас від наших гріхів. Він з великої 
любові до мене і до вас перетерпів муки і помер на хресті. 
Через Його пролиту кров душа людини може знову бути 
чистою. В Ісусі ми маємо нове життя. Хто витримає аж 
до смерті у вірності Ісусові та в боротьбі з гріхом, тому 
Бог обіцяє вічне життя в Cвоїй славі у небі». Такими спа-
сенними настановами св. Бенігн разом з Леонілою переконували 
хлопців. Божа благодать, що таємно в них уже влилася, торка-
лась їхніх сердець. Тоді Мелевсип згадав, що минулої ночі бачив 
видіння, та сказав: «Бачив я великого Царя, що тримав скіпетр 
і нас трьох викупив з полону великою ціною та дав нам свободу, 
прийняв у своє військо, підперезав і сказав мені: “Мелевсипе, Я 
вирішив прийняти вас, трьох братів, до Cвого війська, бо ваша 
бабуся безперестанно, вдень і вночі, до Мене молиться за ваше 
спасіння, щоб ви визволились з бісівської темряви і побачили 
світло істини”». Брати стояли здивовані, дивились один на од-
ного, роздумуючи над усім, і запитали Леонілу та Бенігна: «Ска-
жіть нам, що маємо робити, щоб спастися?». Леоніла зраділа 
та в думці подякувала Богові, що її онуки починають пізнавати 
істину, і ласкаво їм відповіла: «Відверніться від нечистих 
ідолів, без сумніву віруйте, що Ісус Христос є правдивий 
і єдиний Бог, цілковито віддайтесь Йому і зберігайте усі 
Божі заповіді». Тоді св. Бенігн, багато повчивши їх про святу 
віру, охрестив їх та утвердив у християнстві. Сам після того 
пішов у місто Дівіон1, де плідно працював для Божого Царства 
і невдовзі прийняв вінець мучеництва.

Святі брати-трійнята після відходу священника послали своїх 
слуг розбити ідола Немезида та всіх ідолів, що були в їхньому 

1 Сучасний Діжон.
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домі, а було їх дванадцять. Тоді зразу по всьому Лангреському 
краю розійшлася чутка, що онуки Леоніли, найблагородніші юна-
ки, повірили в Ісуса Христа і порозбивали богів. Правителі міста, 
судді та жерці запалилися гнівом і разом з народом збіглися до 
хлопців. Старшини кричали до них: «Що це за раптове безумство 
напало на вас? Хто вам порадив відкидати наших богів, що їх 
наші й ваші прабатьки вшановували з давніх часів? Тепер маєте 
за Бога Христа, що Його юдеї засудили на смерть та прибили 
до хреста». Брати, наповнені Святим Духом, відповіли: «О люди, 
осліплені серцем і обтяжені тягарем багатьох гріхів, приготовані 
на безкінечні муки і вічну смерть. Навіщо самі, обманені дияво-
лом, і нас переконуєте, щоб ми поклонилися камінню та іншим 
речам, що не мають ніякого живого подиху та зовсім є нічим, 
проте ви їх вшановуєте. Господь наш Ісус Христос, Він живий і 
істинний Бог з Отцем і Святим Духом. Він завжди був, є і буде. 
Він створив усе, що є у світі». Таке почувши, один із начальників 
на ім’я Квадрат наповнився гнівом, вдарив по лиці Спевсипа 
і Єлевсипа та сказав: «Сьогодні за зневагу наших богів будемо 
карати вас лютими муками». Єлевсип сказав йому: «Наскільки 
більші приготуєте нам муки, настільки більше утвердите нас 
у Божій благодаті». Інший начальник, на ім’я Палмат, разом із 
ще одним начальником Єрмогеном сказали: «Ви безумні, бо од-
нодушно поспішаєте до смерті». Спевсип відповів: «Помирати 
за Христа для нас радісно, бо так скоріше перейдемо до 
вічного життя, де немає печалі, але безперервна радість». 
Лангреські судді Палмат, Квадрат і Єрмоген бачили, що юнаки 
перебувають непохитні у Христовій вірі та радились між собою, 
якими муками їх мучити і як вбити, щоб інші мали страх. Тоді 
вони прикликали до себе чесну Леонілу, бо хотіли за її допомогою 
відвернути юнаків від Христа, та сказали до неї: «Якщо хочеш 
зберегти своїх онуків від мук і смерті, то йди, порадь їм, нехай 
богів, яких розбили, знову спорудять, поклоняться їм і принесуть 
їм належні жертви». Вона відповіла: «Швиденько піду і належне 
їм радитиму для їх визволення». Коли Леоніла пішла до своїх 
святих онуків і побачила їх непохитними у вірі, то сповнилася 
такою великою радістю, що аж заплакала. Дякувала Ісусові за 
них та, помолившись до Нього, сказала: «Воюючи за Христа, 
ви знайшли безмірний і неоціненний скарб. Будьте постій-
ні та міцні у Христовому святому Законі, погроз та мук 
не лякайтеся, будьте мужні, озброєні Христовою вірою. 
Це дочасне життя є нічим, бо має швидкий кінець. Боже 



112

Царство є вічним, його бажати і шукати є досконалою 
премудрістю, отримавши яку тимчасовими трудами та 
муками, що скоро надійдуть, відійдете до вічної радості». 
Коли так сказала, помолилася за них до Пресвятої Діви, передала 
їх під Її покров та відійшла. Після цього питали судді у святих, чи 
хочуть вони поклонитися богам, і наказали їм те сказати голосно 
перед усім народом. Вони ж усім відкрито сповістили про свою 
непорушну віру в єдиного Істинного Бога, що з любові до Нього 
готові на рани й смерть. Їх зв’язали за руки і ноги та повісили 
на одному дереві й сильно натягнули, наче струни, що їхні кості 
й суглоби в тілах роз’єдналися. Вони ж, укріплювані Христовою 
силою, мужньо терпіли. Бачили судді, що святі хлопці анітрохи 
не бояться мук, але ще більше дістають сили. Тому наказали зі-
брати дрова, гілля і все, що легко горить, та розпалили великий 
вогонь, в який трьох зв’язаних братів вкинули на спалення. 
Святі, коли були у вогні, то з Божою допомогою залишилися 
неушкодженими. Їхні пута розв’язалися, і вони ходили посеред 
полум’я, благословляючи Господа. Тоді погани почали ще більше 
розпалювати вогонь. Після довгого часу горіння вогонь згас, а 
святі залишилися живими та цілими. Вони насміхалися з катів 
та докоряли їм. Потім побачили перед собою святих ангелів, які 
були готові супроводжувати їхні душі до Небесного Царства. 
Юнаки стали на коліна, всі троє помолились і віддали свої святі 
душі Богові. Їхні тіла були поховані у селі Урват, де згодом люди 
збудували храм на їхню честь. У цьому храмі відбувалось багато 
чудес і зцілялися хворі за молитвами святих мучеників.

Коли святі мученики віддали свої душі Богу, одна жінка Йо-
вила, підбадьорена їхнім прикладом, запалилася ревністю і, не-
зважаючи на свого чоловіка й єдиного сина, малого хлопця, ви-
гукнула: «І я є рабою Ісуса Христа, живого істинного Бога. Ідолів 
ваших безчесних та марнотних відкидаю». Коли вона сміливо це 
сказала, зразу була взята, повішена за волосся і жорстоко мучена. 
Вона не хотіла відвернутися від Христа, і за це її разом зі св. Ле-
онілою відвели в село Урват і там обох усікли мечем. Християнин 
Неон, що дивився на муки святих, описав ці їхні страждання та 
віддав книгу Турвонові. Тоді перед усіма відкрито визнав себе 
християнином та доти був битий, поки не передав свого духа у 
Божі руки та прийняв мученицький вінець. Турвон, наслідуючи 
святих мучеників, за короткий час також помер мученицькою 
смертю і перейшов до вічного життя. Це все відбувалося за ца-
рювання Марка Аврелія (161–180).
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ПРЕПОДОБНИЙ АНТОНІЙ ВЕЛИКИЙ, ПУСТЕЛЬНИК

Святий Антоній походив з Єгипту. 
Народився він у селі Кома 251 року. 
Його батьки були християни, люди 
шляхетні та благочестиві. Свого 
сина берегли від світу, мов зіницю 
ока, так що Антоній знав лише влас-
ний дім та церкву, що була непода-
лік. Досягнувши підліткового віку, 
він не поспішав вивчати науки, ні 
зближуватись з дівчатами, а навпа-
ки, зберігав чистоту серця і прагнув 
щораз більше зростати у Христовій 
досконалості. Боже слово, яке чув у 
храмі, закарбовував у своїм серці й 
пам’яті і старався виконувати його 
серед щоденних обов’язків. Коли 
йому було двадцять років, то втра-
тив батьків, залишившись один з малолітньою сестрою. Тому 
Антоній був змушений турбуватися про забезпечення всього 
необхідного для життя. Він побачив, яким суєтним є всі минущі 
земні блага. Одного разу на Службі Божій почув заклик Христа 
багатому юнакові: «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, 
що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на небі; потім 
приходь та йди за Мною» (Мт. 19, 21). Антонія миттєво осяяло 
пізнання: «Це слово Господь каже мені, я мушу Його виконати!». 
Після закінчення Літургії він продав майже все своє майно і гро-
ші роздав бідним. Невдовзі, будучи у церкві, знову почув наказ 
Божого Сина: «Не піклуйтеся про завтрашній день» (Мт. 6, 34). 
Тоді він роздав й решту маєтків і, доручивши сестру опіці бого-
посвячених дів, повністю віддався служінню Христові.
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У той час ще не існували монастирі, навіть пустельництво не 
було поширеним, але кожен, хто бажав досконалішого життя, 
знаходив собі самітнє місце поблизу того поселення, де жив. 
Антоній дізнався, що біля його селища живе один старець-под-
вижник. Прийнявши від нього настанови, блаженний розпочав 
боротьбу духа з пристрастями тіла. Найперше Антоній старався 
здобути навики до молитви. Він прагнув, щоб його душа постійно 
спілкувалася з Богом. Одночасно, працюючи власними руками, 
уникав нудьги, пам’ятаючи апостольське правило: «Якщо хто 
не працює, нехай не їсть» (2 Сол. 3, 10). А коли молодому саміт-
нику довелось почути про якогось іншого Христового борця, то 
шукав його, поки не знайшов та не одержав від нього користі 
для своєї душі. Так він наслідував кожного зокрема у тому, чим 
той найбільше виділявся, бажаючи помістити всі ці чесноти в 
собі самому. Але диявол, ненависник усього добра, підняв на 
преподобного свою зброю — викликав в його пам’яті згадки про 
колишнє життя, продані маєтки, світську славу та різного роду 
насолоду. З іншого боку він змальовував Антонієві важкість на-
слідування Христа, трудність самозречення та лякав постійною 
боротьбою з грішною природою, яку той буде змушений вести. 
Найбільше розбуджував у нього жаль за сестрою, що тепер му-
сить виростати серед чужих людей, бо він її покинув. Однак 
святий переміг ці хитрощі молитвою, вірою і терпінням.

Тоді заздрісний змій став спокушати його тілесними пожа-
даннями. Він накидував йому нечисті думки, дратував почуття 
і розпалював усе єство. Деколи, особливо вночі, злий дух брав на 
себе образ жінки і всіляко намагався розбудити в слуги Божого 
пристрасть. Проте Антоній рішуче протистояв, гасячи вогненні 
стріли пам’яттю про Страшний Суд і вічні муки засуджених та 
безперервним призиванням Всевишнього на допомогу. Осором-
лений ворог врешті мусив тікати, а покірний подвижник про-
славляв Господа, кажучи: «Не я, а благодать Божа, яка зі мною» 
(1 Кор. 15, 10). Однак після цієї перемоги Антоній не перестав 
чувати, адже знав, що диявол не заспокоїться, бо «ходить, рика-
ючи, наче лев, і шукає, кого пожерти» (1 Пт. 5, 8). Усвідомлюючи 
це, преподобний кожен день розпочинав так, ніби це був початок 
його боротьби. Згадуючи пророка Іллю, який говорив: «Живий 
Господь Саваот, перед яким я стою! Сьогодні покажуся 
Йому» (1 Цар. 18, 15), він розмірковував: «Недаремно Писання 
каже “сьогодні”, бо Ілля не рахував вчинків минулого, але, бажа-
ючи бачити Бога, щодня знову змагався, щоб мати чисте серце 
і бути готовим виконувати волю Всемогутнього».
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За деякий час преподобний поселився у пустій гробниці, де 
у певні дні приносив йому їжу один знайомий. Тут демони вже 
відкрито ополчились проти нього. Якось вони настільки жахливо 
побили Антонія, що він лежав повністю знесилений, наче мер-
твий. Та коли його у такому стані знайшов згаданий чоловік, то 
негайно відніс у село. Сусіди вже стали плакати над ним, готу-
ючись до похорону. Але вночі блаженний опритомнів і попросив 
свого знайомого, щоб заніс його на колишнє місце. Так і сталось. 
Не мігши стояти, він молився лежачи, а опісля вигукнув: «Біси, 
ось я тут! Не уникаю боротьби з вами! Знайте одне, якщо 
зробите мені й гірше від попереднього, все одно ніщо не 
відлучить мене від Христової любові» (див. Рим. 8, 35). Однак 
демони, бачачи, що їм не вдалось перемогти, налаштувались 
на завзятішу битву проти Божого мужа. Безліч лукавих духів 
зі шаленим криком увірвались у житло преподобного Антонія, 
так що аж стіни розпалися. Деякі мали вигляд диких левів, інші 
ведмедів чи вовків, а також зміїв та скорпіонів. Всі разом ки-
нулись на пустельника. Але він глумився над ворогами, кажучи: 
«Якби ви мали якусь силу проти мене, то вистачило б і одного 
з вас для боротьби зі мною. Та Господь відібрав її у вас, тому ви 
тільки намагаєтесь злякати мене своєю численністю. Якщо за 
Божим допустом можете погубити мене, то чого зволікаєте? А 
якщо не можете, то навіщо даремно трудитесь? Адже для нас, 
слуг Господніх, непоборним муром служить знамення хреста і 
віра в Ісуса». Раптом всередині гробниці засяяло небесне світло. 
Біси враз зникли, тілесний біль, який відчував Антоній, втих, а 
гробниця стала знову неушкодженою. Блаженний вигукнув: «Де 
Ти був, мій милосердний Ісусе? Чому з самого початку не з’явив-
ся, щоб зберегти мене?». У відповідь почув голос: «Антонію! Я 
був тут, внутрішньо укріпляв тебе, але чекав, бажаючи 
бачити твою мужність». Почувши це, святець встав і відчув 
себе набагато сильнішим, ніж перед цим боєм. Було йому тоді 
тридцять п’ять років.

Антоній, натхнений Святим Духом, вирішив піти у важко-
доступне пустельне місце, щоб там знайти ще кращі умови для 
з’єднання зі своїм Господом. Він знайшов руїни старого капища 
та й оселився там. Так, у повній самотності, пустельник нікуди 
не виходив, ані до себе нікого не приймав. Лише два рази на 
рік до нього приходив давній друг, щоб принести запаси хліба, 
однак навіть до нього преподобний не промовляв ні слова. Так 
він прожив двадцять років. Втім настав час, коли цей світильник 
мав засяяти на користь душам. До Антонія почали сходитись 
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чоловіки, бажаючи наслідувати приклад його святості. Невдовзі 
утворилось багато монастирів з безліччю самітників, наставни-
ком яких був цей великий отець. На прохання своїх духовних 
дітей, блаженний дав їм статут, за яким вони мали жити. Це 
були різні повчання або відповіді на питання про покликання 
монаха. Інколи святець і сам писав послання до різних обителей1.

У 311 році нечестивий імператор Максимін (305–313) підняв 
гоніння на вірних. Тоді преподобний подався до Олександрії, 
щоб послужити святим мученикам і, якщо Господь дозволить, 
то також перетерпіти муки за Нього. Але Всевишній не захотів 
такої жертви Свого раба. Ніхто не наважився підняти на нього 
руку, хоч Антоній відкрито визнавав, що він християнин і навіть 
супроводжував страждальців на суд. Переслідування затихло й 
блаженний повернувся до своєї улюбленої самоти. Однак велика 
кількість відвідувачів стала відволікати його від служіння Бо-
гові, тому він пішов у глибшу пустиню. Провівши три дні й три 
ночі в дорозі, врешті замешкав на одній горі, з-під якої витікало 
джерело доброї води. Тут Антоній продовжував свої подвиги. 
Про необхідне для тіла трудився власними руками, обробляючи 
землю. За якийсь час люди довідались про місце перебування 
великого старця. Хворі та зв’язані нечистими духами просили в 
нього заступництва і були зцілені та визволені.

Одного разу прийшов до самітника воєначальник на ім’я Мар-
тиніан, у якого була біснувата дочка і став благати, щоб зцілив 
її. Отець відповів: «Чому звертаєшся до мене по допомогу? Я ж 
смертна людина, як і ти, ми обидва однаково немічні за приро-
дою. Якщо віруєш у Христа, якому я служу, то помолися по 
своїй вірі до Бога й твоя дочка видужає». Мартиніан увірував, 
прикликав святе Ісусове Ім’я і в ту мить демон покинув дівчину.

Очевидці свідчили, що обличчя преподобного Антонія ясніло 
благодаттю, яка в ньому була, так що всі зразу пізнавали, що 
це духовна людина. І хоч він ніде не вчився, мудрістю перевер-
шував усіх мудреців. Найбільші поганські філософи відвідували 
старця, щоб випробувати його розум, а деякі зухвалі, щоб на-
сміятися з нього і водночас з цілого християнства. Проте такі 
повертались засоромленні й глибоко вражені. Навіть імператор 

1 З творів Антонія Великого до нас дійшли: 1) 20 його слів про 
християнські чесноти; 2) 20 послань до монастирів або їхніх настоятелів 
про християнську досконалість і духовну боротьбу; 3) правила життя 
та інші повчання і настанови ченцям.
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Константин Великий та його сини Констант і Констанцій1 запро-
шували святого до себе. Той не хотів, однак у відповідь написав 
до них послання, в якому закликав пам’ятати, що вони також 
люди і що прийде смерть, Божий суд та вічність. Тому мають бути 
милостивими до людей, справедливими суддями та справжніми 
отцями бідних і нужденних.

Гідною уваги є і непохитна віра Антонія. Він ніколи дружньо 
не розмовляв з єретиками і того навчав також своїх братів. 
Блаженний прямо говорив, що спілкування з відступниками 
шкодить душі. Лише тоді, коли вони виявляють готовність 
зректися своїх помилкових поглядів, можна розпочати бе-
сіду. Тоді по цілому Сході поширювались фальшиві вчення арі-
ан і маніхейців2. Підлі єретики розповсюджували чутку, ніби і 
великий Антоній пристав до них. Тому преподобний вирушив 
до Олександрії та перед місцевим патріархом й усім народом 
прокляв аріан, тобто кинув на них анатему, назвавши їх пе-
редвісниками антихриста. Ціле місто, не лише християни, але й 
погани та відступники спішили подивитись на Божого чоловіка. 
За кілька днів навернулось більше людей, ніж за останні роки.

Через чистоту свого серця Антоній бачив духовний світ. Од-
ного разу він побачив диявола, який наставив по всьому світі 
жахливі сіті. Тут почув голос: «Тільки покірний уникне цих 
напастей». Іншого разу до пустельника прибув демон у вигляді 
чоловіка, який гірко плакав. Господь не відкрив відразу лукавий 
підступ, щоб ще більше явити Cвоє милосердя, що Він готовий 
подарувати прощення і найбільшому грішнику, якщо той тільки 
захоче каятися. Блаженний, думаючи, що це проста людина, за-
питав, що трапилось. Біс відповів: «Я, бідний, стільки нагрішив, 
що став подібний до лукавого. Прошу, отче, попроси Владику 
всіх, щоб відкрив тобі, чи може простити дияволу, якщо чинити-
ме покаяння». На молитві старцю було об’явлено, ким насправді є 
цей прихожий та як йому відповісти. Наступного дня вони знову 

1 Константин Великий (306–337), Констант (керував західною 
половиною імперії від 337 до 350 року), Констанцій (царював на 
Сході від 337 до 361 року).

2 Маніхейство — єресь, яка утворилась від спроби об’єднати християнство 
з перською релігією Зороастра, яка проповідувала «дуалізм», тобто 
вчення про існування від початку двох самостійних начал — добра і зла. 
За наукою маніхейців, Ісус був лише духом, Його втілення і терпіння 
було примарним. Особливо поширилось це вчення у IV–V століттях.
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зустрілись. Антоній у відповідь сказав Божі вимоги, а тоді біс, зро-
зумівши, що його викрито, заревів: «Я маю назвати себе давнім 
злом, мерзотою запустіння та потьмареною оманою? Аж ніяк, 
монаху, не буде такого! Я ще володію грішниками, які люблять 
мене та вірно виконують мою волю. Я перебуваю в їхніх серцях 
у славі. Хіба з такої великої честі маю впасти у сором через при-
знання правди про себе?». Сказавши це, злий дух зі шумом зник.

На схилі життя Антонія Господь об’явив йому про наближення 
його кончини. Відвідавши востаннє братію, він багатьма повчан-
нями скріпляв їх у вірі. Не бажаючи, щоб його урочисто похова-
ли, преподобний повернувся на вершину гори, де готувався до 
завершення життя. Захворівши, чесний отець прикликав до себе 
двох учнів, які піклувалися про нього, і надав їм розпорядження 
стосовно його поховання та розділення свого одягу1. Попрощав-
шись з ними, старець з радісним лицем поглянув на ангелів, які 
прийшли забрати до неба чисту душу цього отця пустелі.

Антоній Великий помер 17 січня 356 року на 105 році життя. 
Ченці згідно зі заповітом святого поклали чесне тіло на нікому 
не знаному місці. Аж у 561 році, за правління Юстиніяна, було 
чудесно знайдено й перенесено його мощі до Олександрії. Після 
здобуття Єгипту мусульманами їх було вивезено у Царгород, а 
звідти в кінці Х століття до Франції. Від 1491 року аж донині 
вони зберігаються у місті Арль2 в церкві св. Юліана.

Життя преподобного Антонія Великого, зачинателя пустель-
ного подвигу, достеменно описав св. Атанасій Олександрійський 
за дев’ять років після його кончини. На блаженному буквально 
сповнилось Боже слово: «Наша боротьба не проти тіла й крові, 
а проти духів злоби в піднебесних просторах» (Еф. 6, 12). Він по-
стійно, аж до останнього видиху, провадив війну на життя і на 
смерть з ворогом нашого спасіння. За це Господь вивищив його 
вже на землі, згідно зі Своєю обіцянкою: «Я прославляю тих, які 
Мене прославляють» (1 Сам. 2, 30). Хоч Антоній з любові до Бога 
постійно втікав від людської слави, перебуваючи у непрохідній 
дикій місцевості, однак і звідси він став відомим своїм благоче-
стям по всіх куточках землі, щоб кожний прославляв Пресвяту 
Трійцю — Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

1 Свою мантію (плащ) старець звелів дати єпископу Атанасію 
Олександрійському (пам’ять якого звершуємо 18 січня), другу — 
Тмуітському владиці Серапіону (пам’ять якого звершуємо 24 травня), 
а волосяницю залишив цим двом учням.

2 Головне місто Провансу в південно-східній Франції.
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СВЯТИЙ АТАНАСІЙ,
АРХИЄПИСКОП ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ

Ісус Христос, об’явившись св. Па-
хомію, сказав йому про св. Атанасія 
так: «Я вибрав Атанасія на стовпа і 
світильника Своїй Церкві. Він пере-
терпить від людей багато лиха й на-
клепів за оборону святої віри і прав-
дивого вшанування Бога, але з Моєю 
ласкою переможе все і проповідувати-
ме Церкві правду святого Євангелія».

Святий Атанасій народився в 
Олександрії 298 року. Його батьки 
були заможними й побожними хри-
стиянами, і він сам вже з дитинства 
відзначався великою побожністю. 
Будучи малим, він бавився з іншими 
дітьми, вдаючи єпископа, і хрестив 
поганських дітей. Це привернуло ува-
гу Олександрійського архиєпископа 
св. Олександра. Він прикликав до 
себе хлопця та розпитав, у що він бавиться. Коли хлопець все 
йому розповів, єпископ побачив, що на цій дитині спочиває 
велика Божа ласка. Він прикликав його батьків і сказав їм, щоб 
виховали хлопця у великій побожності й науці, а потім, коли 
підросте, привели на службу Богові. Батьки виконали це про-
хання і Атанасій, будучи юнаком, здобув високу освіту. Також з 
молодих років він був добре знайомий тогочасним єгипетським 
пустельникам, зокрема св. Антонію Великому.

Коли Атанасієві було 15 років, він став церковним чит-
цем, а 318 року патріарх Олександр висвятив його на дия-
кона. Через кілька років піднялася в Церкві аріанська єресь. 
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Олександрійський священник Арій1 здобував усе більше прихиль-
ників, навіть серед єпископів. Тому 325 року було скликано Все-
ленський Собор у Нікеї. На цей Собор патріарх Олександр взяв 
з собою Атанасія, свого диякона. Цей молодий Божий слуга на 
Соборі відзначався глибокою мудрістю, знанням Святого Письма 
і великою ревністю в обороні Христової віри. Там під керівниц-
твом св. Атанасія було укладено Нікейський символ віри, який 
говорить, що Ісус Христос є «Світло від Світла, Бог істинний від 
Бога істинного, роджений, не сотворений, єдиносущний з Отцем». 
На Соборі єресь було засуджено, Арія і його прихильників виклю-
чено з Церкви, а імператор Констянтин вигнав Арія на заслання. 
Після повернення до Олександрії св. Атанасій все своє подальше 
життя зробив живим свідченням про Божество Ісуса Христа.

Невдовзі після Собору помер св. Олександр, а перед своєю 
смертю оголосив всьому клиру, що згідно з Божою волею, архи-
єпископом має бути Атанасій. Не помогло Атанасію й те, що він 
втік з міста, бо вважав себе недостойним такої честі. Його все ж 
знайшли і настановили архиєпископом Олександрії. Святий Ата-
насій був правдивим світилом Церкви. Своїми проповідями він 
нищив брехню аріан, а особливо дбав про підпорядкованих йому 
єпископів, навчав і провадив людей до Бога, до правди, скріплю-
ючи їхню віру в Христа. Аріани знали, що цей єпископ — їхня 
найбільша перешкода, й увесь свій гнів спрямували проти нього. 
Вони також знайшли підтримку в імператора Константина, який 
хотів, щоб в народі і в Церкві був мир. Але ніякого миру не може 
бути між правовір’ям і єресями. Також багато єпископів стали 
жертвами єретичного тлумачення правд віри, а багато з них 
продавало святу віру за дочасні нагороди й імператорську ласку.

Першим ударом аріан була вимога, щоб Арія знову прийняли 
в лоно Христової Церкви. Імператор Константин, за порадою 
і намовою відступника Євсевія Нікомидійського, написав до 
св. Атанасія листа з домаганням прийняти Арія до Церкви. Проте 
Атанасій відповів йому, що Христова Церква не може мати ніякої 
спільності з єретиками, які відкидають Божество Христа. Тоді 
йому написав єпископ Євсевій, пробуючи лестивими словами 
перетягти його на свій бік та виправдати Арія. Однак Атанасій 
добре знав, який дух ховається за Арієм і Євсевієм, тому відпо-
вів: «Люди, які вигадали фальшиве вчення і противляться 

1 Арій стверджував, що був час, коли Ісуса не було, і що Він був 
створений на початку всіх створінь та є іншого єства чи суті ніж 
Отець. Цим він заперечував Божество Ісуса Христа.
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правді, не належать до Церкви». Архипастир не злякався і 
погроз імператора, а сміливо йому написав: «Єресь, що бореть-
ся проти Христа, не хоче ніякої єдності з Церквою». Тоді 
єпископ Євсевій почав звинувачувати Атанасія перед імпера-
тором в тому, що архиєпископ не слухає його наказів. Також 
він підмовив одного фальшивого священника Ісхирана, щоб 
той теж оскаржив Атанасія, ніби архиєпископ послав до нього 
свого священника, який напав на Ісхирана, відтягнув його від 
вівтаря та кинув на землю чашу зі Святими Дарами. Імператор, 
чуючи це все, вагався, що має робити, бо бачив і великі чесноти 
Атанасія та чув наклепи, які йому говорили. Тому він наказав, 
щоб зібрався Синод у Тирі. Та коли єпископи там зібрались, їм 
прийшов лист від Константина, який повністю оправдовував 
св. Атанасія і прикликав його до імператора. Бо у той час до 
Константина прийшли два священники Олександрійської Цер-
кви, які розказали йому, що всі звинувачення на їхнього архи-
єпископа є фальшиві. Святий Атанасій перед імператором себе 
оправдав і з його листами повернувся до Олександрії.

Тоді аріани побачили, що коли вони хочуть перемогти, то му-
сять усунути сильного архиєпископа Єгипту. Вони знали, що й 
Царгород не зможе нічого зробити, поки Атанасій залишається 
в Олександрії, бо він тримає у руках прапор усіх правовірних 
на Сході. Щоб позбутися Атанасія, вони почали новий наступ 
наклепів і підступів. Тоді імператор, бачивши, що багато єпи-
скопів повстало проти святого, і що він не зможе їх зупинити, 
відіслав на деякий час Атанасія до Галлії, щоб Церква мала мир. 
Аріани раділи, що осягнули свою мету, але це ще не був кінець. 
Дійшло навіть до того, що Арій урочисто мав бути прийнятий в 
лоно Церкви. Але саме тоді, коли це мало відбуватися, Бог, на 
молитви народу і Царгородського єпископа Олександра, покарав 
Арія. Йому раптово стало погано, він відійшов набік і з нього 
витекли всі нутрощі. Так єретик загинув наглою смертю.

В Галлії св. Атанасій перебував більше ніж два роки. Там він 
усвідомлював небезпеки, що загрожували вірним в Олександрії, 
яких був змушений залишити. Тому боровся за них на молитвах 
і підтримував пастирськими листами, які посилав до Єгипту. 
Перед своєю смертю (337 рік) імператор Константин наказав 
повернути Атанасія до Олександрії. Але святий повернувся туди 
аж через рік. Однак при владі вже був Констанцій, син Констан-
тина, явний прихильник аріан.

Повернення Атанасія до Олександрії наповнило всіх право-
вірних щирою радістю. Своє перебування в Єгипті Атанасій 
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використав для того, щоб укріпити у правдивій вірі основні сили 
Церкви — єпископів і монахів. Бачачи це, аріани знову почали 
поширювати проти святого очорнення і несусвітню брехню, 
начебто він відрізав праву руку в читця Арсенія і використо-
вував її для чарування. Це вони донесли до вух царя Констан-
ція і наполегливо просили його, щоб зразу засудив Атанасія на 
вигнання, але цар наказав спочатку дослідити справу. У той 
час, поки готувався суд, до св. Атанасія таємно прийшов Арсе-
ній, рукою якого нібито він чарував. Святець сказав йому, щоб 
він заховався аж до суду і допоміг йому перемогти ворогів. Під 
час суду, коли наклепники звинувачували архиєпископа, Арсе-
ній встав і перед усіма показав свої здорові руки. Тоді єретики 
сповнились великого сорому і були переможені. Але підбурений 
люд, що там стояв, обступив святого та хотів його вбити. Тоді 
один добрий чоловік Архелай вгамував натовп, вивів Атанасія 
з міста і порадив йому, щоб він сховався там, де його ніхто не 
знайде. Святець сховався в одній висохлій криниці і перебував 
там немало часу. Після відходу святого єретики, незважаючи на 
свою поразку, все-таки засудили його. Атанасій був змушений 
іти на Захід до Папи Римського Юлія І (337–352) і до імператора 
Константа, який був сином Константина Великого та царював на 
Заході. Там Атанасій докладно розказав їм про все, що сталося. 
Тим часом єретики в Антіохії скликали Синод східних єпископів, 
на якому засудили Атанасія. Вони написали до папи Юлія лживе 
свідчення проти святого, спонукаючи папу засудити його. Але 
папа, усе дослідивши, пізнав брехню та відпустив Атанасія на 
його патріарший престол. Тим часом єретики призначили до 
Олександрії нового єпископа аріанина Григорія, та почувши, 
що Атанасій повертається на свій престол, просили імператора, 
щоб послав разом з Григорієм до Олександрії військо. Коли воїни 
прийшли туди, відразу ж шукали святого. У той час в церкві від-
правлялось богослужіння. Воїни зайшли всередину, але святець з 
Божою поміччю вийшов таємно з храму і знову відправився до 
Риму. Там Атанасій мав велику пошану від царя Константа і папи 
Юлія. Також папа скликав Синод у Сардикії1 стосовно визнання 
віри для східних і західних єпископів. Західних єпископів було 
понад 300, а східних трохи більше 70. Тому східні єпископи, при-
бічники єресі, зразу побачили, що Синод буде не в їхню користь, 
і відійшли у Филипополь. Там вони провели свій псевдособор, на 
якому знову засудили св. Атанасія. Але отці, які були зібрані у 

1 Теперішнє місто Софія, столиця Болгарії.
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Сардикії, оправдали святого ісповідника і піддали анатемі собор 
східних єпископів. Після цього Констант написав своєму братові 
Констанцію, що якщо той не визнає рішення собору у Сардії і 
не поверне назад до Олександрії св. Атанасія, то піде на нього 
війною. Військо і кораблі вже були готові. Імператор налякався, 
бо він сам у той час воював з персами, тому прикликав до себе 
святого та відіслав його зі своїм листом до Олександрії.

Коли архиєпископ 346 року повернувся на свій престол, всі 
люди прийняли його з великою радістю. Про той час Атанасій 
писав так: «Скільки дівчат з нагоди тієї врочистості посвятили 
Богові своє дівицтво! Скільки юнаків вибрали пустельне життя! 
Скільки батьків нагадували своїм дітям, щоб спрямовували своє 
життя до найбільшої досконалості! Скільки вдовиць і сиріт від-
чули себе в достатках, бо люди з любові до Христа роздавали 
своє майно! В місті все прямувало до чесноти, кожний дім ви-
глядав наче церква». Найбільшою радістю для Атанасія було те, 
що багато його колишніх противників, а серед них і два єписко-
пи — Урсій та Валенс, навернулися і прилюдно заявили, що без-
підставно оскаржували святого владику. Аріани трохи притихли, 
але не на довго. Коли 350 року вбили імператора Константа, то 
Констанцій отримав всю владу над Заходом і Сходом. Він скли-
кав два Собори в Прелаті (353) і Мілані (355) та змусив західних 
єпископів засудити Атанасія. В обороні святого стали тільки 
папа Ліберій (352–366) і деякі єпископи, яких імператор засудив 
на заслання. Потім Констанцій різними способами змушував 
єпископів прийняти аріанство: одних страхом, а інших ласкою 
та дарами. Тому багато з них стали на бік імператора та аріан. 
Також імператорське військо разом з єретиками робили багато 
зла в Олександрії. Вони вбивали вірних, які не хотіли прийняти 
блудну науку, обкрадали вдів і сиріт, зв’язували єпископів та 
жорстоко вбивали богопосвячених дівиць. Святий Атанасій був 
повідомлений божественним об’явленням, що його хочуть вбити, 
тому відійшов в інше місце, де ховався аж до смерті Констанція. 
Там він не міг кріпити і потішати своє стадо та християнський 
світ живим словом, але міг писати. І Атанасій писав. Його листи 
стали зброєю. Вірні не чекали від нього образних висловлювань. 
Вони потребували чути правду і стати на міцній основі, потре-
бували підбадьорення до боротьби та глибокої любові до Божого 
Сина, Ісуса Христа і Його Церкви. Саме це було в листах Атанасія. 
Коли люди брали їх до рук, то їхні серця починали горіти.

Тим часом на святу Церкву падав удар за ударом. Аріани вико-
ристовували різні засоби, щоб впіймати Атанасія. Імператор на-
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віть обіцяв за його голову велику нагороду. Та незабаром прийшла 
смерть Констанція (360 рік) і впала основна опора аріан. Наступ-
ний імператор Юліан Відступник (360–363) хотів перемогти хрис-
тиянство іншим способом. В надії, що християни самі винищува-
тимуть себе релігійними суперечками, він відкликав зі заслання 
єпископів. Тоді повернувся до Олександрії і св. Атанасій. Жителі 
міста з радістю прийняли святого і зразу вигнали з міста всіх аріан.

Після цього Юліан відкрито відрікся християнства та покло-
нився ідолам. Отці Церкви докоряли йому і через це імператор 
почав велике гоніння. Він найперше хотів вбити Атанасія, бо 
радники говорили йому: «Якщо зруйнується основа, то буде лег-
ше знищити і решту християнської віри». Воїни всюди шукали 
святого, щоб його вбити. Але він, захищений Богом, уникнув їх-
ньої руки — пішов вночі до ріки Нілу і сів на корабель, що плив до 
Тиваїди. Та один воєвода побачив його, наказав воїнам сісти на 
інший корабель і пустився за ним. Побачивши корабель, що їх пе-
реслідував, святий звелів повернути судно і плисти назустріч ка-
там. Коли два кораблі зрівнялися, Атанасій запитав їх: «Кого шука-
єте?». Вони відповіли: «Атанасія шукаємо. Чи ви не бачили його?». 
Він сказав: «Випереджує вас трохи, ніби втікаючи від когось, до-
ганяйте його і встигнете». Так святий врятувався і знову повер-
нувся в Олександрію, проте переховувався аж до смерті Юліана.

Коли Юліан помер, після нього імператором став християнин 
Йовіан (363–364). Тоді св. Атанасій безстрашно сів на своєму 
престолі. Але Йовіан царював тільки сім місяців і після ньо-
го імператором став аріанин Валент (364–378). Він через три 
роки після прийняття престолу наказав вигнати св. Атанасія з 
Олександрії, і архиєпископ чотири місяці мусив переховувати-
ся в гробниці свого батька. Тоді на оборону свого пастиря став 
олександрійський народ, який погрозив, що зі зброєю в руках 
повстане проти імператора. Через це Валент налякався і, хоч 
нехотячи, дозволив, щоб Атанасій повернувся на свій престол.

Так Атанасій, старий воїн Ісуса Христа, повернувся до Олек-
сандрії. Він зробив для Христової Церкви все, що міг, бо боронив 
святу віру проти численних противників і вийшов переможцем. 
Святий на кінці свого життя навертав грішників та єретиків і 
продовжував писати свої послання. Також між ним і св. Василієм 
Великим була велика дружба. Вони двоє багато спричинилися 
до оборони святої віри. Коли настав мирний час, тоді Атанасій 
з подвійною ревністю посвятився молитві. Він спочив у Бозі 
373 року. Його святі мощі згодом було перенесено до Царгорода.
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ПРЕПОДОБНИЙ МАКАРІЙ ЄГИПЕТСЬКИЙ1

Батьківщиною цього преподо-
бного отця Макарія було село Пті-
напор2, що знаходилось на окраїні 
Єгипту. Але спершу його батьки 
жили в самому Єгипті. Батько був 
священником і називався Авраам, 
а мати — Сара. Вони відлучилися 
від подружнього співжиття через 
те, що були неплідні. Натомість 
прикрашали своє життя повстри-
маністю і постом, молитвами і чу-
ванням, милостинями і гостинні-
стю та й багатьма іншими чесно-
тами. Так пробували багато років. 
В той час із Божого допусту було 
нашестя варварів на Єгипет, які 
розграбували їхній маєток. Авраам та Сара дуже збідніли й вже 
думали покинути свою батьківщину. Та однієї ночі, коли Авраам 
спав, явився йому святий патріарх Авраам. Він його утішив та 
велів мати надію на Господа і не залишати цілком Єгипту, але 
переселитись в одне село назване Птінапор, яке розташоване на 
краю Єгипетської землі. «Бо хоче Бог, — казав, — благословити 
вас народженням сина. Він буде оселею Святого Духа, бо в ангель-
ському образі3 житиме на землі і багатьох приведе до Бога». Ав-
раам, збудившись зі сну, розповів видіння своїй дружинні Сарі. 
Тоді обоє віддали хвалу Богові і, не затримуючись, переселилися 

1 Також його називають Великий або Старший.
2 Деякі джерела називають його батьківщиною село Шансгур в провінції 
Менуфія.

3 Ангельський образ — монаше життя.
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в назване село. Те село лежало недалеко від пустелі, де у май-
бутньому, за Божим провидінням, мав жити для Бога їхній син 
Макарій. Невдовзі зачала Сара у старості і народила хлопчика, 
якому при хрещенні дали ім’я Макарій, що означає блаженний.

Коли хлопець досяг зрілого віку і навчився розуміти Святе 
Письмо, батьки його, ніби забувши про те, що їм було сказано у 
видінні, побажали, щоб син вступив у шлюб, хоча сам Макарій 
не мав до цього ані найменшого бажання. Навпаки, він щосили 
противився домовленості, укладеній його батьками, прагнучи за-
ручитися чистому і непорочному життю. Однак на кінець віддав 
себе в руки Господні, підкорившись волі батьків і сподіваючись, 
що Бог вкаже йому, що має робити далі. Після звершення шлюб-
ного бенкету, коли наречених було введено в шлюбну кімнату, 
Макарій прикинувся хворим і не доторкнувся до своєї нареченої, 
з глибини серця благаючи єдиного істинного Бога і уповаючи, 
щоб Господь незабаром сподобить його залишити світське життя 
і стати монахом. Через декілька днів один з родичів Макарія мав 
вирушити на Нітрійську гору1, щоб принести звідти селітри2, 
якої там було дуже багато, через те й сама гора називалась Ні-
трійська. На бажання своїх батьків з ним вирушив і Макарій. По 
дорозі, поблизу Нітрійського озера, Макарій відійшов від своїх 
супутників убік, бажаючи трохи відпочити з дороги, і заснув. У 
сонному видінні перед ним з’явився дивний муж, увесь сяючий, 
та й сказав: «Макарію! Подивись на ці пустельні місця і уважно 
розглянь їх, бо тобі призначено тут оселитися!».

Дорогою до дому Макарій розмірковував над цим видінням. 
Коли він повернувся, то застав свою дружину недужою — вона 
страждала на сильну гарячку. За декілька годин вона померла 
в нього на очах, відійшовши у вічне життя дівою. Після смерті 
дружини Макарій роздумував і про свою смерть та сказав собі в 
серці: «Пильно дбай про свою душу, Макарію, бо не відаєш, коли 
смерть нагряне до тебе».

Відтоді Макарій перестав піклуватися про земне, постійно 
перебував в церкві на молитвах, а його улюбленим заняттям було 

1 Нітрія, Нітрійська пустиня, Нітрійська гора — пустинне узгір’я в Єгип-
ті, приблизно 70 миль на південь від Олександрії на захід від річки 
Ніл, недалеко від Лівійської пустині. Свою назву отримала від великої 
кількості їдкого натрію, який містився в озерах, розташованих непо-
далік. Там його видобували з давніх часів.

2 Двовуглекислий натрій — сода бікарбонат. Їдкий натрій за часів Ста-
родавнього Єгипту використовувався для муміфікації померлих.
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читання Святого Письма. Коли батьки бачили, який спосіб життя 
він веде, то вже не насмілювалися у його присутності навіть зга-
дувати жіночого імені та вельми раділи його цнотливому життю.

Тим часом Авраам, батько Макарія, досяг похилого віку і 
почав багато хворіти. Невдовзі він відійшов до Господа, а через 
шість місяців після його кончини спочила і Сара, мати Макарія. 
Преподобний поховав батьків і став цілком вільний від родинних 
зв’язків. Після похорону він роздав своє майно бідним і шукав 
доброго наставника, щоб сповнити бажання свого серця — стати 
монахом. За Божим проводом Макарій зустрівся з одним стар-
цем-пустельником, якому розповів про всі таємниці свого серця. 
Старець затримав його того дня в себе і аж до вечора вів з ним 
духовну розмову. Коли заходило сонце, він звелів Макарієві спо-
чити, а сам став на молитву. Посеред глибокої ночі старець пере-
бував у захоплені і бачив собори монахів, які були одягнені в білі 
одежі і мали крила. Вони обходили навколо сплячого Макарія і го-
ворили: «Встань, Макарію, і візьмися до вказаного тобі Богом слу-
жіння; не відкладай цього на інший час, бо лінивий чинить нероз-
судливо, а працьовитий отримує і його платню». Зранку святий 
старець розповів Макарію про це видіння та перед його відходом 
дав таку настанову: «Сину! Якщо хочеш це зробити, то роби 
швидко, тому що Бог кличе тебе для спасіння багатьох. Тому від-
тепер не будь лінивий до діл богоугодних!». Нагадавши Макарію 
ще про молитви, чування і піст, монах відпустив його з миром.

Повернувшись додому, блаженний роздав до решти усе своє 
майно бідним та за короткий час знову прийшов до старця, щоб 
цілком зректися світу і жити як Божий угодник. Старець з любов’ю 
прийняв смиренного юнака і, навчивши його монаших правил, 
поселив його неподалік в самітній келії. Так блаженний Макарій, 
з Божою допомогою, зрікся світу і наслідував тихого та покір-
ного Христа, зростаючи з кожним днем в смиренні й покаянні.

Згодом, по довшому часі пробування зі старцем, Макарій 
переселився в другу місцевість поблизу іншого селища. Сюди до 
нього прийшов один побожний чоловік і став служити Макарію, 
продаючи сплетені ним кошики і купуючи за ці гроші йому хліб. 
Коли ненависник усякого добра — диявол, побачив, як його 
перемагає юний чернець, замислив проти нього війну і став на-
стійливо боротися з ним. Шкодив йому всякими способами: іноді 
навіював йому гріховні помисли, іноді нападав на нього в образі 
різних потвор. Коли Макарій уночі молився, диявол стрясав його 
келію або, перетворившись на змія, повзав по землі і ненависно 
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кидався нього. Але святий, захищаючи себе молитвою і хресним 
знаменням, нехтував страхіттями диявола, взиваючи, як колись 
Давид: «Не побоюся страху вночі, ані стріли, що в день літає, 
ані пошесті, що ходить у темряві» (Пс. 90, 5–6).

Коли диявол не зміг безпосередньо перемогти Макарія, винай-
шов проти нього нову підлість. Один із жителів того селища, по-
близу якого подвизався святий, мав дочку, яку один юнак, який 
також жив у цьому селищі, просив віддати йому за дружину. Але 
оскільки той юнак був простаком, не походив зі знатного роду 
та ще й був дуже бідний, то батьки дівчини не хотіли видати за 
нього свою дочку. Дівчина ж любила юнака. Вони, розпалившись 
похіттю одне до одного, таємно згрішили, і виявилося, що вона 
є вагітною. Коли ж питала юнака, яку відповідь дати батькам, 
той, намовлений дияволом, мовив: «Скажи, що той пустельник 
вчинив над тобою насилля». Дівчина послухалася підступної по-
ради і загострила проти невинного монаха свій язик. Коли батьки 
помітили, що дівчина повинна стати матір’ю, то побили її і стали 
допитуватися, хто винуватець її падіння. Вона відповіла: «У цьо-
му винен ваш пустельник, якого ви всі вважаєте святим. Одного 
разу, коли я підійшла до того місця, де він живе, пустельник 
зустрів мене на дорозі і вчинив наді мною насильство, а я через 
страх і сором нікому про це не сказала».

Вражені, немов стрілами, цими словами дівчини, її батьки та 
родичі кинулися до житла святого з гучними криками і лайкою. 
Витягнувши Макарія з келії, вони його довго били, а потім при-
вели з собою в селище. Тут назбирали розбитий посуд і череп’я 
та зв’язали все мотузком. Тоді це повісили святому на шию і в 
такому вигляді водили його по всьому селі. Також немилосердно 
глумилися з нього, били його, штовхали, волочили за волосся 
і копали ногами. Батьки при цьому вигукували: «Цей чернець 
осквернив нашу дочку, бийте його всі!».

У цей час проходив мимо той чоловік, який заради Бога слу-
жив Макарію, продаючи його кошики. Він намагався зупинити 
катування святого і звільнити Макарія від тих, які його оточили, 
як розлючені пси. Але ті, обернувшись, кинулися на нього з лай-
кою і погрозами: «Ось що зробив пустельник, якому ти служиш! 
Не пустимо його доти, поки він не дасть нам поручителя, який 
годуватиме нашу дочку, яку він знеславив». Чоловік той, був гото-
вий навіть померти за святого, тому поручився за нього. Взявши 
Макарія, знесиленого від ран, з великим зусиллям відвів його в 
келію. Трохи видужавши, Макарій став більше трудитися над 
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своїм рукоділлям, кажучи сам собі: «Ти тепер, Макарію, маєш 
дружину та дитину. Тому тобі необхідно працювати день і ніч, 
щоб їх прогодувати». І робив кошики, а його помічник прода-
вав їх, і вторговані гроші посилав дівчині на прожиття. Коли 
надійшов їй час народжувати, постиг її праведний Суд Божий 
за те, що наговорила на праведного. Ніяк вона не могла наро-
дити дитину. Страждала багато днів і ночей, гірко плачучи від 
нестерпного болю. Бачачи такі її муки, батьки страждали разом 
з нею та питали її: «Що це трапилося з тобою?». Тоді дівчина 
була змушена відкрити всю істину. З гучним стогоном вона зі-
зналася: «О, горе мені, окаянній! Я варта страшного покарання 
за те, що обмовила праведника, сказавши, що він винуватець 
мого падіння. Не він винуватець цього, а той юнак, який хотів зі 
мною одружитися». Батьки та родичі, які знаходилися біля неї, 
були дуже вражені її словами. Напав на них сильний страх і вони 
дуже жаліли, що так насмілилися скривдити Господнього раба.

Тим часом звістка про те, поширилася по всьому селі, і всі 
його жителі збіглися до дому, де жила обманщиця. Почувши 
крики дівчини, що пустельник невинний в її ганьбі, жителі до-
коряли собі і каялися за те, що немилосердно били святого. Вони 
радилися з батьками дівчини, як направити кривду. Вирішили 
іти до преподобного та з плачем припасти до його ніг, просячи 
прощення, щоб не впав на них гнів Божий за їхній злочин. Так 
як тільки про це довідався Макарій, засмутився, бо не хотів бути 
шанований і славлений серед людей. Наступної ночі Макарій 
залишив свою келію та вирушив в глиб пустелі. Йшов довго і 
прийшов до преподобного Антонія Великого, якого здавна ба-
жав бачити. Антоній прийняв його з любов’ю. Макарій став його 
щирим учнем і прожив у нього довгий час, отримуючи повчання 
для богоугодного життя. Він у всьому намагався уподібнюватися 
своєму отцеві. Потім, за порадою преподобного Антонія, Макарій 
віддалився для усамітненого життя в скитську пустелю1, де він 
так засяяв монашими подвигами, що перевершував багатьох 
братів і одержав від них назву «Молодий старець».

Тут Макарію доводилося боротися з бісами вдень і вночі. Іноді 
біси явно брали на себе вигляд різних страховищ та люто ки-

1 Скитська пустеля знаходилася на відстані денного шляху від Нітрій-
ської гори, в північно-східній частині Єгипту. Це була безводна кам’я-
ниста пустеля, улюблене місце єгипетських пустельників. Сьогодні 
називається Ваді Натрун.
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далися на преподобного. Деколи біси піднімали проти святого 
невидиму війну — вселяли йому різні пристрасті та нечисті по-
мисли, прагнучи всілякими способами розхитати і зруйнувати 
цю тверду стіну, споруджену самим Ісусом Христом. Однак вони 
не спромоглися подолати цього мужнього борця, який всю свою 
надію покладав на Господа.

Коли преподобному Макарію виповнилося сорок років, він 
одержав від Бога дар чудотворення, пророцтва і мав владу над 
нечистими духами. В той же час його висвятили на священника 
і поставили за настоятеля монахам, які проживали в скиту. І 
чинив Бог багато чудес руками цього святого.

Один єретик, на ім’я Єракит, який учив, що не буває воскре-
сіння з мертвих, прийшов з Єгипту в пустелю і порушував віру 
братів, які там проживали. Потім прийшов до преподобного 
Макарія, де у присутності численної братії влаштував з ним 
суперечку про віру. Він умів майстерно промовляти і глузував 
з простої мови преподобного. Преподобний Макарій, помітив-
ши, що братія через слова цього єретика починає сумніватися 
у вірі, сказав йому: «Яка користь сперечатися словесно про во-
скресіння, баламутячи розум тих, хто слухає нашу суперечку? 
Ходімо на могили наших братів, що померли у Господі, і якщо 
Бог зглянеться на мою молитву і воскресить мертвого, тоді 
всі переконаються, що апостольська віра є правдива і засвід-
чується Самим Богом». Браття схвалили слова преподобного, і 
всі вирушили на кладовище. Тоді Макарій, помолившись, так 
мовив до Господа: «Господи! Ти Сам покажи нині, хто з нас двох 
правильніше в Тебе вірує, і вчини так, щоб повстав з гробу один 
з мерців, який тут лежить». Преподобний назвав ім’я одного 
недавно похованого брата, і мертвий негайно відповів на його 
голос із гробу. Тоді ченці поспішно розкопали могилу і знайшли 
в ній свого брата, який воскрес. Побачивши таке чудо, Єракит 
вжахнувся і втік. Усі ченці гнали його, як проганяють ворогів, і 
відігнали далеко за межі тієї землі.

Одного разу, коли преподобний Макарій молився, почув голос, 
який йому казав: «Макарію! Ти ще не досяг такої досконалості в 
побожному житті, як дві жінки, що проживають разом у най-
ближчому місті». Одержавши таке одкровення, преподобний 
узяв палицю і пішов у те місто. Знайшовши там дім, де жили ті 
жінки, Макарій постукав у двері. Одна з жінок вийшла і, поба-
чивши преподобного, з великою радістю прийняла його в свій 
дім. Покликавши до себе обох жінок, святий сказав: «Заради вас 
я прийшовши сюди з далекої пустелі, бо бажаю знати про ваші 
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добрі діла, й прошу вас, все мені розкажіть, нічого не приховую-
чи». Відповіли жінки: «Повір нам, чесний отче, що ми ще минулої 
ночі розділяли ложе своє зі своїми чоловіками: які ж чесноти ти 
бажаєш в нас знайти?». Але преподобний наполягав, щоб вони 
розповіли йому про своє життя. Тоді жінки розповіли: «Раніше 
ми не були між собою родичками, але потім вийшли заміж за 
двох рідних братів, і ось уже п’ятнадцять років живемо всі разом 
в одному домі; за весь час свого спільного проживання ніколи 
сонце не заходило над нашими незгодами, ми зразу голосно 
визнавали свою провину Богу і одна перед одною, та при-
ймали від Нього прощення і нову милість. Через покаяння 
наше відношення до Господа і навзаєм так зміцнилось, що 
довший час ми не сказали одна одній жодного лихого або 
поганого слова і ніколи не сварилися між собою. Дотепер 
прожили ми в мирі та злагоді і нещодавно одноголосно вирішили 
залишити своїх чоловіків і відійти до святих дів, які служать 
Богу. Але ми не можемо упросити наших чоловіків, щоб вони 
нас відпустили, хоч наполегливо та слізно благали їх про це. Не 
одержавши дозволу, ми уклали заповіт із Богом та між собою — 
не вимовляти жодного світського слова до самої нашої смерті». 
Вислухавши їхню розповідь, преподобний Макарій сказав: «Во-
істину, Бог не шукає ні діви, ні заміжньої, ні ченця, ні мирянина, 
а добрий намір, і приймає його як уже вчинене діло. Господь подає 
людині, яка щиро кається, благодать Святого Духа, Котрий діє 
в ній і керує життям кожного, хто хоче спастися».

Іншим разом прийшла до святого вдова і з плачем просила 
його про поміч. Її чоловік взяв на зберігання велику суму грошей 
і через декілька днів помер, нікому не сказавши, де їх поклав. 
Власник грошей хотів продати вдову і дітей у рабство, щоб отри-
мати відшкодування. Преподобний довго молився за цю справу, 
а потім пішов до гробу померлого чоловіка і голосно його запитав, 
де він заховав гроші. Тоді покійник відповів, де їх сховав. Так 
його жінка і діти врятувалися від неволі.

Один з монахів запитав св. Макарія, як треба молитися, щоб спа-
стися, а він відповів: «Моліться такими словами: “Господи, як Тобі 
подобається, і як знаєш, спаси мене”, — а Господь, який є милосерд-
ний, вислухає твою смиренну молитву і приведе до свого Царства».

Преподобний Макарій провістив день своєї смерті. Помер так 
свято, як і свято жив. Відбулося це 390 року, на 90 році його 
життя, з яких 60 років прожив у пустелі. Мощі св. Макарія збе-
рігаються у місті Амальфі в Італії.
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ПРЕПОДОБНИЙ ЄВТИМІЙ ВЕЛИКИЙ

У Вірменській країні, у місті 
Мелітині жило побожне хрис-
тиянське подружжя. Чоловік 
звався Павло, а жінка Діонисія. 
Тільки одне їх засмучувало — 
що не могли мати дітей. Часто 
відвідуючи церкву мученика 
Полієвкта1, що була за містом, 
вони спільно благали в Бога, 
щоб змилосердився та зцілив їх 
від неплідності. Одної ночі під 

час молитви Павло з Діонисією почули голос, який сповіщав: «Ра-
дійте, Господь подарує вам сина. Після його народження Бог по-
дасть утіху Своїй Церкві». Незабаром сповнилось це пророцтво, в 
них народився син. Вельми тим радіючи, йому дали ймення Євти-
мій2. Після його народження не минуло й п’яти місяців, як нече-
стивий імператор-єретик Валент загинув від рук варварів. Таким 
чином зупинилось страшне переслідування вірних з боку аріан.

Невдовзі батько Євтимія помер. Мати Діонисія, згідно з обіт-
ницею, яку склала разом з чоловіком, привела хлопця до свого 
брата, пресвітера Євдоксія, і віддала дитину на службу Всевиш-
ньому. Євдоксій розповів про свого племінника єпископу Отрію, 
і той віддав його на навчання двом своїм побожним клирикам — 
Акакію та Сінодію3. Євтимій з великим захопленням читав Боже 
слово та щодня зростав у чеснотах та пізнані Господа. За якийсь 
час єпископ висвятив його на священника. Також йому дору-
чили керівництво монастирями, що були в тому місті. На 20-му 

1 Його пам’ять вшановуємо 9 (22) січня.
2 З грец. дієслова «радію, тішуся», означає «веселий, радісний».
3 Згодом вони обоє, кожен у свій час, стали єпископами Мелітини. 
Пам’ять св. Акакія вшановуємо 17 (30) квітня.



133

році життя блаженний подався до Єрусалиму, щоб уникнути 
світського гамору. Поклонившись святим місцям, він обходив 
самітників, які жили в тамтешніх пустелях. Опісля прибув у Фа-
ранську1 лавру2 й оселився в порожній келії, поза обителлю. Так, 
звільнившись від земних турбот, Євтимій клопотався тільки про 
одне — щоб догодити Богу. Крім молитви він також і працював, 
і це радив особливо молодим монахам.

Був у преподобного сусід, любий товариш Теоктист. Кожного 
року восьмого дня після празника Богоявлення вони віддалялися 
в Юдейську пустелю, перебуваючи там, аж до Квітної неділі. Од-
ного разу монахи знайшли печеру в долині Дабор, біля якої був по-
тік. Звідти слуги Божі вже не повернулися у лавру, а залишились 
жити на тому місці. Через деякий час, задля користі душ, Господь 
прославив Своїх рабів. Слава про блаженного Євтимія швидко 
поширилась і багато хто приходив, щоб під його проводом уподіб-
нитися Ісусу Христу. Невдовзі там постала кеновія. Преподобний 
був досвідченим духовним лікарем братії. Всі розкривали перед 
ним свої помисли і він кожного по-батьківськи настановляв. 
Євтимій говорив: «Для чого ви вийшли зі світу? Намагайтеся 
дбати про своє спасіння, “стережіться, щоб ніхто вас не 
спокусив!” (Мт. 24, 4). Найважливіше — знати, що учень 
Христа не повинен мати власної волі. Такий мусить бути 
завжди слухняним й покірним, пам’ятати про смерть, 
суд, боятись пекельного вогню і прагнути небесної слави».

Якось економ монастиря попросив одного брата, що звався 
Авксентій, щоб прийняв служіння пастиря худоби. Той відмовив-
ся. Тоді монах-завідувач звернувся до двох пресвітерів і разом з 
ними пішов до Авксентія, щоб той взяв на себе цю службу. Але 
він і їх не послухав. Економ розповів про це старцю. Євтимій 
покликав ченця і сказав: «Сину, прийми слухняно службу, яка 
на тебе покладається». Брат відповів: «Не можу з трьох причин. 
Я — чужинець, не володію місцевою мовою. По друге, боюсь, що 
згрішу, а по третє — працюючи, не зможу жити в Бозі». Отець 
сказав йому на це: «Не бійся, Господь знає, що з любові до Нього 
служитимеш Його рабам. Послухай свого Спасителя, який каже: 

1 Фаранську лавру (Фаран) заснував на Єрихонській дорозі преподобний 
Харитон, пам’ять якого вшановуємо 28 вересня (11 жовтня).

2 Лавра — великий монастир, де монахи живуть на самоті в окремих 
келіях, розташованих поблизу одна від одної. У лаврі монахи прова-
дять самотнє життя, але час від часу збираються разом на спільні 
Богослужіння і молитву.
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“Син Людський, прийшов не щоб Йому служили, але щоб послу-
жити і дати Своє життя за багатьох” (Мт. 20, 28). І ще: “Не 
шукаю Моєї волі, а волі Отця, Який послав Мене”» (Ів. 5, 30). Проте 
Авксентій залишився непоступливим. Тоді преподобний, розгні-
вавшись, мовив: «Ми, дитино, радимо тобі те, що корисне для 
тебе, а ти не слухаєшся! Побачиш, якою є нагорода за непослух». 
І негайно на нього напав демон і він, впавши на землю, почав 
біснуватися. Присутні благали за нього Євтимія, а той, осінивши 
бідолаху хресним знаменням, прогнав лукавого. Прийшовши до 
тями, Авксентій припав до ніг отця і просив вибачення. Святий 
сказав: «Послух є велика чеснота, бо Бог вимагає слухняно-
сті більше, ніж жертви, а непослух приносить смерть».

Через те, що до преподобного приходило вже більше відвіду-
вачів, він вирішив піти у самотніше місце. Взявши свого учня 
Домитіяна, обходив пустелю біля Мертвого моря, та дійшов аж 
до селища Аристовуліади. Син тамтешнього старійшини був по-
неволений демоном. Євтимій звільнив хлопця і вістка про це чудо 
всюди поширилась. Знову почали приходити нові брати і багато 
людей з навколишніх міст. Преподобний тут навернув велику 
кількість обманених маніхейською єрессю. Заснувавши там мо-
настир, він повернувся назад до кеновії. Недалеко від неї старець 
знайшов печеру й замешкав у ній. Це був початок славної лаври, 
яка незабаром повстала на цьому місці. Наставником у ній був 
згаданий Теоктист, а сам блаженний жив на горі. До монашої 
обителі Євтимій приходив у неділі та свята. Спочатку брати 
терпіли нестачу необхідного. Якось до лаври прибуло чотириста 
прочан. Євтимій, бачивши, що вони голодні, наказав учневі їх 
нагодувати. Однак той сказав: «У нас нема хліба, щоб наситилось 
навіть десять людей». Але преподобний відправив його, кажучи: 
«Іди і роби, що наказую тобі. Бо Святий Дух говорить, що ці люди 
мають насититись, та й нам досить залишиться». Пішовши 
у хлібницю, Домитіян не міг відчинити двері. А коли їх зняли, 
то хліби посипались зсередини, бо так багато їх там було. Три 
місяці не могли вставити двері назад, бо кількість хліба не змен-
шувалась. Такі чуда Господь робив молитвами Свого угодника!

Один брат на ім’я Еміліян прогрішився проти чистоти, від-
крившись гріховним помислам. Ідучи до храму, Євтимій про-
ходив повз того ченця. Тоді, збагнувши духом стан його душі, 
промовив: «Нехай заборонить тобі Бог, нечистий демоне!». Рап-
том Еміліян, тремтячи, впав на землю і з його уст потекла піна. 
Зібралась братія і старець сказав до них: «Бачите цього монаха? 
Від юності дотепер він жив добродійно, в тілесній непороч-
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ності. Нині ж, хоч і ненадовго насолоджувався нечистими 
думками, які прийняв до серця, та негайно оволодів ним 
біс. Повчимося з його скорботи і нехай кожен знає, що хоча 
й не торкається до чужого тіла та не творить такого 
гріха, але коли добровільно задовольняється брудними 
помислами, то чинить беззаконня. Такий є блудник і має 
демона. Отже остерігайтесь пильно гадок, які оскверня-
ють душу, бо після смерті однаково мучені будуть ті, що 
мріяли про перелюб, і ті, що так грішили. Але помоли-
мось за Еміліяна до Господа, щоб звільнив його від лукавих 
та плотських пристрастей». Під час молитви біс вийшов, 
страшно волаючи: «Я — дух блуду!». І усе навколо наповнилось 
смородом, ніби від спаленої сірки. А брати ще довго згадували 
про цей досвід, який приніс їм велику душевну користь.

На 75 році життя преподобного Євтимія відбувся IV Вселен-
ський Собор у Халкедоні1. Серед отців були також і деякі з учнів 
святого. Опісля вони повідомили свого наставника про поста-
нови, прийняті Собором. Той визнав їх правовірними і чутка 
про це швидко поширилась по всій Палестині. Багато ченців, 
зваблених фальшивою наукою, навернулось до істини. У той час 
до Палестини прибув один єретик Теодосій, на вигляд — монах, 
а насправді чарівник. Він проголошував, ніби Халкедонський 
собор відновив Несторієву єресь, засуджену Ефеським Собором 
(431 рік). Таким чином йому вдалося схилити до відступництва 
багатьох мирян й богопосвячених осіб. Навіть побожна цариця 
Євдокія, дружина імператора Теодосія Молодшого (408–450), яка 
після смерті чоловіка проживала у Святій Землі, повірила єре-
тику. Потім, підбуривши люд проти Єрусалимського патріарха 
Ювеналія, нечестивець Теодосій за допомогою своїх впливових 
друзів скинув його з престолу, а сам став замість нього правити 
Господнім Виноградником. Тоді цей вовк в овечій шкурі почав 
жахливо переслідувати тих, що трималися правовірного вчен-
ня Церкви, одних — мучачи, інших — вбиваючи. Таким чином 
перетягнув на свою сторону всіх палестинських ченців. Тільки 
Євтимієві монастирі лишились непохитними у віри, мов форте-

1 IV Вселенський Cобор (451 рік) засудив Діоскора, Олександрійсько-
го лжепатріарха, та Євтихія, архимандрита одного з Константино-
польських монастирів. Вони навчали, що у Христі лише одна при-
рода (єство) — Божественна, яка після втілення повністю поглинула 
людську природу. Звідти й прозвано цю єресь — монофізитство (з 
грец. mоnо — одна, physis — природа).
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ці. Хоч Теодосій постійно докладав зусилля, щоб преподобного 
притягнути на свій бік, Євтимій був наче нерухома стіна. Не 
допомогли ні благання, ні погрози. Щоб уникнути близької нагоди 
до гріха, блаженний старець відійшов на самоту. У той час жив у 
Йорданській пустині чеснотливий самітник Герасим, який також 
дав себе обманути фальшивим вченням. Почувши про св. Євти-
мія, він захотів зустрітися з ним, що й сталось. Навчений чесним 
отцем, Герасим зразу відкинув єресь і відтоді глибоко каявся 
за своє падіння. Згодом його було зараховано до лику святих1.

Сум’яття тривало весь рік, аж поки богобоязливий цар Маркі-
ян не звелів схопити лжепатріарха. Дізнавшись про те, Теодосій 
втік на Синайську гору і невідомо де сховався. Патріарх Ювена-
лій знову повернувся на свій престол в Єрусалимі. Цариця Євдо-
кія спочатку вагалась, не знаючи, де правда. Проте, зустрівшись 
зі св. Євтимієм, негайно відреклась єресі та повернулась у лоно 
Церкви. Багато мирян та ченців, заохочені її прикладом, вчинили 
так само. Вона навіть веліла побудувати вежу неподалік лаври 
преподобного, щоб могти часто слухати його Богонатхненних слів.

Преподобний отець дуже зосереджено відправляв Службу 
Божу. Одного разу під час Літургії його бачили оточеного вогняним 
стовпом, що сходив з неба. Євтимій мав дар пізнання людських 
думок і сердець. Він бачив, у якому стані брати приймають Бо-
жественні Тайни. Гідні після Причастя сіяли надземним світлом, 
а недостойні були потьмарені і виглядали неначе мерці. Через те 
старець безперестанку нагадував своїм духовним дітям: «Уважно 
пильнуйте, як причащаєтеся. Хай кожен з вас випробовує 
себе, і тоді нехай їсть Хліб і п’є з Чаші. Адже Святий Дух мо-
вить устами апостола: “Хто їсть і п’є недостойно, не роз-
різняючи Господнього Тіла, суд собі їсть і п’є”» (1 Кор. 11, 29).

Проживши багато років у безнастанній праці для Господа, 
св. Євтимій наблизився до смерті. Спаситель сповістив йому про 
час відходу з тіла. Зібравши братію, слуга Божий сказав до них 
останні свої повчання. Опісля перебував ще три дні у святилищі 
на молитві та відійшов по небесну нагороду. Було йому 97 років. 
На похорон зібралось багато вірних, а також і патріарх з клиром. 
Вірний учень блаженного Домитіян залишився біля його могили 
шість днів. На сьомий день йому появився сам Євтимій з радіс-
ною вісткою, що незабаром вони зустрінуться у Царстві Божім. 
Сповнений веселості, Домитіян прийшов у церкву, де в оточені 
братів переставився, віддавши свого духа в руки Господні.

1 Його пам’ять вшановуємо 4 (17) березня.
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СВЯТИЙ МАКСИМ ІСПОВІДНИК

Блаженний Максим1 народив-
ся у столиці Візантійської імперії, 
в Царгороді, 580 року у заможних 
і, що найважливіше, христолюби-
вих батьків. В юності він здобув 
глибоку освіту, докладно вивча-
ючи філософію та богослов’я. За 
свою мудрість і праведне життя 
Максим був усіма шанований. 
Правитель Іраклій (610–641) при-
значив його своїм першим секре-
тарем й включив у число набли-
жених радників, хоча й святий 
не прагнув цього.

На початку VII століття на Схо-
ді виникла єресь монотелітів2. Її 
захисниками та поширювачами були патріархи Кір (630–642) з 
Олександрії та Сергій (610–638) з Константинополя. Скликав-

1 Максим з лат. «maximus» — «найбільший».
2 Монотелітство — прихильники цієї єресі навчали, що Господь Ісус 
мав тільки одну волю (одні говорили, що Божу, інші ж людську) і 
одне хотіння. Розвинулась вона з колишньої євтихіанської єресі, яка 
визнавала у Христі лише одну природу, всупереч правдивій науці 
Церкви, яка говорить, що наш Спаситель є правдивий Бог і правди-
вий чоловік, тобто у Нього дві природи — Божа й людська, поєднані в 
одній Особі. З цього випливає, що Христос мусить мати також дві волі, 
два бажання, оскільки це складова частина кожного єства (природи). 
Стверджуючи, що в Ісуса тільки Божественна воля, єретики фактично 
не вважали Господа досконалою людиною, а цим практично спотво-
рювали найважливіші істини християнства — втілення Сина Божого, 
Його реальні страждання та смерть, а вкінці й воскресіння з мертвих.
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ши помісні Собори в своїх архиєпархіях, вони утвердили своє 
фальшиве вчення. Імператор Іраклій теж прилучився до них. 
Один лише св. Софроній1, патріарх Єрусалимський, відважно 
виступив проти цієї єресі. Максим, боячись, щоб не спокуситися 
і не стати відступником, як багато інших сановників, залишив 
царські палати й пішов у Хрисопольський монастир. Там за де-
кілька років його було обрано настоятелем.

Тим часом, за намовою патріарха Сергія, імператор видав 
указ, т. зв. «Ектезис», що означає «тлумачення», тобто визнан-
ня віри, згідно їхніх неправильних поглядів та наказав всім без 
винятку дотримуватись його. Коли преподобний Максим поба-
чив розбрат у Церкві й утиски, які терплять правовірні, дуже 
непокоївся, проте не залишався бездіяльним2. Почувши, що папа 
Северин (638–640) не прийняв царського едикту, та що його 
наступник Йоан (640–642) піддав цей виклад анатемі, святий 
подався у Рим. Прямуючи туди через Африку, він відвідував 
місцевих єпископів, яких наполегливо заохочував триматися 
передання отців, переконуючи остерігатися монотелітизму. Куди 
не міг зайти особисто, туди писав листи.

Саме тоді помер лжепатріарх Сергій, а Константинопольський 
престол зайняв Пірр, прихильник тієї ж єресі. Помер також і 
Кір та імператор Іраклій. Наступником останнього став його 
син Константин ІІІ. Однак через чотири місяці нового царя було 
отруєно. Співучасником у вбивстві був і нечестивий Пірр. Роз-
почалась боротьба за владу. Врешті скіпетр царства прийняв 
Констант ІІ (641–668), син згаданого Константина.

Безбожний патріарх Пірр зі страху втік до Африки. Замість 
нього зайняв патріарший престол Павло, також колишній мо-
нотеліт. Зустрівшись з блаженним Максимом, Пірр після довгих 
дискусій приєднався до правовірних. Він навіть написав книгу 
проти єресі та був з шаною прийнятий папою як дійсний Цар-
городський патріарх. Вороги правди, дізнавшись про те, кипіли 
заздрістю. Імператор послав до Пірра своїх людей, під тиском 
яких він повернувся до колишнього нечестя. Безбожний пра-
витель Констант за допомогою псевдопатріарха Павла, подібно 
до свого діда, склав своє визнання віри в дусі єресі, назвавши 

1 Його пам’ять вшановуємо 11 (24) березня.
2 З 633 по 640 рік св. Максим утверджував віру в Константинополі, 
Олександрії, Кіпрі, Малій Азії та інших країнах.
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його «Типос1» тобто «Зразок». Коли цей едикт дійшов до Риму, 
папа св. Мартин його відкинув. Преподобний Максим, який 
на той час вже був у Римі2, радив святішому Отцю, скликати 
помісний Собор і засудити на ньому «Типос», що й сталось. Сто 
п’ять єпископів, обговоривши хибні погляди Кіра, Сергія, Пірра 
й Павла та передали їх анатемі разом із новим царським ви-
знанням. Максим також був присутній на Соборі та настільки 
ревно обороняв науку Церкви, що про це стало відомо по всій 
державі. Опісля папою було розіслано послання всім віруючим, 
у якому він наказував триматись правовір’я та в нічому не слу-
хатися єретиків. Правитель, дізнавшись про те, сповнився гніву 
й послав свого намісника, щоб схопив святого папу Мартина. 
Його звинуватили у вигаданих злочинах і вночі таємно відпра-
вили до царя, який спочатку засудив слугу Божого на смерть. 
Тоді св. Мартина принизили і зганьбили, як якогось злочинця, 
і на кінець кара смерті була замінена на заслання в Херсонес. 
Через три місяці, 655 року, він там помер внаслідок жорстокого 
поводження3. Разом з ним було приведено до Константинополя 
також преподобного Максима та двох його учнів. Царські слуги 
немилосердно з ними поводились і відразу ж кинули блаженно-
го у в’язницю. Через декілька днів привели Максима на допит, 
яким керував скарбник правителя, котрий найкраще зі всіх 
умів спотворювати істину та подавати обман у вигляді чистої 
правди. Він негайно став ганьбити та обзивати святого лайли-
вими словами, а опісля безсоромно говорив на нього неправдиві 
наклепи. Сановник винуватив старця у зраді вітчизни, у зне-
вазі царської величності та в інших лихих вчинках. Щоб його 
наклепи мали правдивий вигляд, він використав фальшивих 
свідків. Однак Максим легко спростував всі очорнення, а потім 
покірно сказав: «Дякую моєму Господу за те, що я відданий у 
ваші руки і терплю муки за неіснуючі провини, щоб через те мені 
очиститись від гріхів й пороків мого життя». Розгублені вороги, 
бачачи, що заплутались у власних тенетах, поспішно розпустили 

1 Виданий у 648 році. Цим едиктом, начебто для збереження миру в 
Церкві, цар забороняв будь-які суперечки щодо спірних питань від-
носно волі й дії у Христі. На практиці, однак, всі мусили визнавати 
монотелітську єресь.

2 Святий Максим прибув у Рим наприкінці 645 року і перебував там 
до 655 року.

3 Його пам’ять вшановуємо 14 (27) квітня.
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зібрання і вирушили до імператора. «Ніхто не може переконати 
Максима, — сповіщали вони Константу, — щоб він став нашим 
однодумцем, навіть якщо б піддали його мукам!».

Іншим разом до Божого слуги прийшли посланці патріарха, 
які хитро питали його, чи належить він до Церкви, а якщо так, 
то нехай з’єднається з ними. Праведник відповів на це так: 
«Господь Ісус назвав Церквою ту, яка притримується правди-
вого спасительного визнання віри. За нього Він і Петра назвав 
блаженним й на ньому обіцяв заснувати Вселенську Церкву 
(див. Мт. 16, 16–19). Тому я хочу знати зміст вашого віроспові-
дання. Якщо воно не суперечить істині, то негайно вступлю у 
єдність з вами».

Тоді цар, порадившись з лжепатріархом, засудив Максима на 
заслання у містечко Візію, що знаходилось у Фракії1. Також його 
учнів було відправлено у далекі краї: одного в місто Первера, а 
другого до Месемврії.

Минуло багато часу і до преподобного прибув єпископ Кеса-
рії Вітинської Теодосій та двоє поважних консулів — Павло й 
Теодосій, щоб привернути його до однодумності. Для того вони 
пробували різноманітні засоби: то лестощі, то погрози, то допити. 
«Імператор і патріарх, — казали вони до Максима, — перш за 
все бажають дізнатися, чому ти відділяєшся від єдності з Кон-
стантинопольським престолом?». Старець докладно пояснив, 
що причина в тому, що керівники цієї Церкви, впавши в єресь, 
втратили спасительну віру, й додав: «Коли я побачу Царгородську 
Церкву такою, якою вона була раніше, то без жодного людського 
вмовляння знову стану Її сином. Однак, поки в ній будуть єресі 
та архиєреї-відступники, ніхто мене не переконає вступити у 
єдність з ними!».

Тоді співрозмовники почали кидати сумнів на помісний Со-
бор у Римі, називаючи його недійсним, тому що його не було 
скликано за повелінням царя. Слуга Божий відповів: «Церква 
визнає істинними й святими тільки ті Собори, на яких затвер-
джено правовірне вчення!», і пояснив, що в історії, за наказом 
правителів, багато разів відбувалися неправдиві, вовчі собори2. 
Після тривалої суперечки супротивники, схиливши голови, довго 

1 Фракія — історична територія Балканського півострова. Сьогодні цей 
регіон містить території трьох держав: Болгарії, Греції, Туреччини.

2 Йдеться про собори церковних вовків в овечій шкірі, які в історії 
Церкви називалися також лат. Latrocinium — розбійницькі собори.



141

сиділи мовчки, а врешті почали плакати. Вони зреклися єресі 
й навіть пообіцяли переконати у тому ж і царя. Проте пізніше, 
злякавшись його гніву, знову відвернулись від істини.

Опісля знову було приведено преподобного до Константино-
поля. Там він перебував у монастирі св. Теодора. Туди до нього 
прибули патриції Епіфаній і Троїл в супроводі багатьох поваж-
них мужів. Вони силували Максима підписати «Типос», ствер-
джуючи, що тим він не заперечує двох воль у Христі, а тільки 
змушує мовчати про них заради миру в Церкві. Отець відповів: 
«Замовчувати означає заперечувати». Троїл на це: «Май у своє-
му серці віру яку завгодно, ніхто тобі не забороняє». Святець у 
відповідь: «Але спасіння залежить не лише від самої віри серця, 
а й від її ісповідання, бо Господь говорить: “Хто зречеться Мене 
перед людьми, того зречусь і Я перед Отцем Моїм Небесним” 
(Мт. 10, 33). Й апостол каже: “Серцем віруємо на оправдання, 
а устами визнаємо на спасіння”» (Рим. 10, 10).

Присутні накинулись на блаженного, ледь не побивши його 
до смерті. Наступного дня Максима відправили в ув’язнення до 
Первери. Пройшло п’ять років і преподобного втретє привели 
на допит у столицю. Поруч з ним йшли також його двоє учнів.

Знову стали питати святого чи з’єднається він з Константи-
нополем. Ісповідник відповів: «Ні, тому що предстоятелі цієї 
Церкви, відкинувши постанови чотирьох Вселенських Соборів, 
самі себе відлучили від Церкви. Вони втратили владу і священ-
ство, як це було проголошено на Соборі в Римі. Тому запитую: 
Які Тайни вони можуть зараз звершувати? Або який дух схо-
дить на тих, яких вони висвячують?». Судді з гнівом докоряли 
йому: «Отже, хочеш сказати, що ти один спасешся, а всі інші 
загинуть?». Старець у відповідь промовив: «Коли всі люди у Ва-
вилоні поклонялися золотому ідолу, три святі отроки нікого не 
засуджували на загибель. Вони турбувалися не про те, що інші 
робили, а про себе самих, щоб не відпасти від істинного благоче-
стя (див. Дан. 3). Так само чинив і Даниїл, коли був кинений до 
ями з левами (див. Дан. 14). І мені, боронь Боже, засуджувати 
кого-небудь або казати, що я один спасуся. Проте я погоджуюсь 
на те, що краще вмерти, ніж, відступивши від правдивої віри, 
терпіти докори сумління». Царські посланці, які були присутні 
на суді, звернулись до Максима: «Вчора прийшли з Риму двоє са-
новників, а завтра причащатимуться з патріархом Пречистих 
Таїн. Що будеш робити ти?». Святий сміливо заявив: «Якщо би 
й вся вселена з ним причастилася, я — ні. Бо я знаю з Писання, 
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що Святий Дух піддає анатемі навіть ангелів, якщо б вони про-
повідували інше євангеліє» (див. Гал. 1, 8).

Після цього передали преподобного до рук міського воєводи. 
Кат, не зважаючи ні на поважний вигляд старця, ні на його 
виснажене постами тіло, звелів повалити мученика на землю та 
бити воловими жилами так сильно, що на ньому не залишилось 
неушкодженого місця. Так само було катовано і двох його учнів. 
Наступного дня Максимові та одному з учнів відрубали праві 
руки та відрізали язики. Але Господь зробив чудо, бо страждаль-
ці говорили ще ясніше й краще, ніж перед тим. Другого учня, 
посланця Римської Церкви, пощадили, бо раніше він був секре-
тарем при дворі імператора. Потім вели ісповідників з наругою 
по всьому місті, а тоді всіх трьох відправили у далеке заслання. 
Преподобний старець Максим через тяжкі рани не міг трима-
тися на ногах, тому його воїни несли на ношах. Таким чином 
вони добрались до тюремної фортеці у Скіфії1, у місто Шемарі. 
Тут Максим серед невимовних страждань прожив ще три роки. 
Коли Господь захотів покласти край терпінням Свого раба, то 
сповістив йому про час його кончини. Блаженний зрадів і почав 
старанніше готуватися до смерті і так закінчив свою життєву 
путь. Похований був у місті останнього ув’язнення. На його мо-
гилі виднілись три лампади, які палали полум’ям надприродного 
сяйва. Страстотерпець Анастасій помер ще по дорозі на місце 
свого вигнання. Другий учень святого згодом дуже докладно 
описав життя свого вчителя, який став яскравим прикладом 
правовірності і великої ревності за Бога для всіх християн.

1 Підкавказьке королівство Скіфія біля Чорного Моря (стародавня Ко-
лхіда, теперішня західна частина Грузії).
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СВЯТИЙ ТИМОТЕЙ, УЧЕНЬ АПОСТОЛА ПАВЛА

Блаженний Тимотей був учнем свято-
го апостола і просвітителя народів Пав-
ла, який сам називав його сином і бра-
том (див. 1 Сол. 3, 2; Флм. 1, 1; Кол. 1, 1).
Походив він із міста Лістри, що в Малій 
Азії. Його батько був ревним поганином, 
але мати Евніка та бабця Лоїда були єв-
рейками. Почувши проповідь ап. Пав-
ла, вони повірили у Христа. Евніка, на 
той час вже вдова, прийняла апостола 
до свого дому. Він, побачивши чеснот-
ливого юнака Тимотея, довірив його 
тамтешнім християнам, щоб навчався 
Божого слова. Про це він сам пізніше 
писав до нього: «І вже змалку знаєш 
Святе Письмо, яке вірою у Христа Ісуса 
може тобі дати мудрість на спасіння» 
(2 Тим. 3, 15). Було це 46 року.

Через шість років Павло знову прибув до Лістри. Почувши, 
що Тимотей ревно тримається благочестя, взяв його собі за 
учня і співслужителя у благовістуванні Євангелія. Тимотей був 
вірним послідовником свого великого вчителя. «Ти ж, — писав 
згодом Павло до нього, — слідував моїй науці, моїй поведінці, 
моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності» 
(2 Тим. 3, 10). В убогості, без власного дому, вони обходили різні 
краї. Проповідували Боже слово у Малій Азії, Македонії, Греції, 
Італії та Іспанії, щоби з любові до Ісуса спасати людські душі. За 
це терпіли наклепи, ув’язнення, голод, бичування й інші муки. 
Апостол Павло дуже любив свого учня. До коринтян він писав: 
«Послав вам Тимотея, мою улюблену і вірну в Господі дитину; 
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він нагадає вам мої в Христі дороги, як я навчаю скрізь у кожній 
Церкві» (1 Кор. 4, 17).

Згодом ап. Павло висвятив Тимотея на єпископа Ефесу. В 
Ефесі був також ап. Іван Богослов, але потім він довший час 
перебував у засланні на острові Патмос. Святий Павло, апостол 
народів, написав до Тимотея два послання. У першому Павло 
подає своєму учню поради і настанови стосовно його пастир-
ського служіння. Другий лист він написав уже з в’язниці у Римі, 
за декілька місяців до своєї кончини. У ньому він, неначе у за-
повіті, розкриває перед Тимотеєм своє серце. На початку він 
пише: «Дякую Богові, якому я служу, як і мої предки, чистим 
сумлінням, і згадую тебе безперестанно, вночі й удень у моїх 
молитвах; згадуючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, 
щоб сповнитися радощами. Пригадую собі ту щиру віру, що в 
тобі, яка перш була вселилась у твою бабуню Лоїду та у твою 
матір Евніку, а я певен, що й у тебе» (2 Тим. 1, 3–5). А вкінці 
апостол заохочує Тимотея до вірності: «Заклинаю тебе перед 
Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих, на 
Його появу та Його Царство: Проповідуй слово, наполягай вчасно 
і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю 
та наукою... Ти ж будь тверезим у всьому, знось напасті, вико-
нуй працю євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже гото-
вий пролити свою кров на жертву, і час мого відходу настав… 
Старайся прийти до мене якнайскорше» (2 Тим. 4, 1–9).

Святий Тимотей також постраждав за свого Спасителя як 
мученик. Це сталося 97 року. Ефеські погани святкували праз-
ник, названий Катаґоґіум. Чоловіки й жінки переодягнулися, 
надягнули маски і з палицями в руках обходили місто. При тому 
вони накидалися на зустрічних, багатьох із них убивали, і так 
приносили жертви своїм мерзенним божкам. Тимотей, бачивши 
це, розпалився вогнем Божественної ревності й став прилюдно 
докоряти поганам та проповідувати їм Євангеліє. Нечестивці на-
пали на нього і довго били. Ледь дихаючого апостола християни 
винесли за місто, де він передав свого духа Господу. Страсто-
терпця поховали на місці, що звалось Піон. У 356 році Артемій, 
полководець імператора Констанція, переніс мощі блаженного 
Тимотея до Царгорода й поклав їх у церкві святих апостолів, 
поряд з останками євангелиста Луки та Андрія Первозваного.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК АНАСТАСІЙ ПЕРС

У 614 році перський цар Хозрой ІІ1 зруйнував Єрусалим і 
відвіз до Персії животворне дерево Хреста Господнього. Тоді 
вся перська країна сповнилася чудами, які відбувались за посе-
редництвом Христового Хреста, так що багато місцевих жителів 
пізнали правду і розпалились Божественною любов’ю. Одним з 
них був також воїн на ім’я Магундат. Він походив зі села Раснуні, 
яке лежало у місцевості Разі, й був сином чарівника, що звався 
Бау. Батько, як зазвичай в поган буває, змалку посвятив хлоп-
ця до таїн окультизму. Згодом, разом з іншими юнаками, його 
було взято на службу до армії правителя Хозроя. Почувши про 
ті дивні знамення, що Божою всемогутністю творились, Магун-
дат став пильно розпитувати про Ісуса Христа та Його вчення і 
щораз більше розпалювався бажанням пізнати Спасителя. Коли 
ж Хозрой ішов на Візантію, у війську був і Магундат. Тоді ж він 
залишив свій полк і все, що мав, та прибув у місто Єраполь. 
Познайомившись там з одним персом, золотарем, вірою ж хри-
стиянином, Магундат пристав до нього. І навчився від цього 
чоловіка не лише його ремесла, але й правд віри. Через якийсь 
час він вирішив піти до Єрусалиму, щоб там прийняти святе хре-
щення. Охрестив його пресвітер церкви Христового воскресіння 
Ілля, нарікши новим іменем Анастасій, що означає «воскреслий».

Тоді блаженний вступив у монастир неподалік Святого Мі-
ста. Його наставником був достойний старець, пізніше насто-
ятель цілої обителі. Анастасій під керівництвом досвідченого 
отця швидко прямував дорогою досконалості. Усі монастирські 
обов’язки виконував старанно, вправлявся у послусі, покорі та 
лагідності. Наймилішим його заняттям було читання житія свя-
тих, а особливо мучеників. Їхній приклад заохочував Анастасія 
до такого ж подвигу. Тому він часто на молитві благав цієї ласки 
для себе. Диявол, ненавидячи всяку справедливість, насилав на 
нього різні згадки про минуле життя, славу й багатство, що мав 
у світі. Але преподобний зразу все сповідав своєму духовному 
провіднику й так легко перемагав усі ворожі спокуси.

Пройшло сім років. Надходило свято Пасхи. Ввечері у Велику 
Суботу, ще перед початком торжественної Служби, Анастасій ліг 
трохи спочити від денного труду. Уві сні побачив світлоносного 
мужа, який подав йому прекрасну золоту чашу, повну вина, і 

1 З грец. Chosroés, відомий також як Хосров Парвез.



146

сказав: «Прийми та пий». Коли монах випив це пиття, його душа 
сповнилась невимовної насолоди. Пробудившись, він збагнув, 
що бажана мученицька кончина наближається. Відсвяткувавши 
з братами Христове воскресіння, Анастасій, сповнений Божого 
натхнення, просив у настоятеля змоги на деякий час залишити 
обитель. Так перебував на самоті і віддавався молитві. Врешті 
він прибув до Кесарії Палестинської. Свята Земля на той час 
була під владою персів. Одного дня, проходячи повз якусь хату, 
преподобний побачив варварів, які волхвували. Запалавши рев-
ністю, Анастасій докорив їм і багатьма словами викрив гидоту, 
що криється за магією. Тоді оповів, як сам від цих зваб навер-
нувся до Господа Ісуса і закликав до того також і їх. Але варвари 
не тільки не хотіли прийняти слово, а ще й стали погрожувати 
слузі Божому жорстокою помстою, якщо ганитиме їх батьківську 
віру. Святий лишив поган і пішов до церкви. Проходив же біля 
міського суду, і воїни, які стояли біля дверей, впізнавши його, 
закричали: «Ось відступник!». Анастасій на це відповів: «Я — 
Христовий слуга». За те кинули його у в’язницю.

Тоді до Кесарії прибув князь Марзаван, який звелів привести 
святого перед себе на допит. Дізнавшись про минуле блаженного, 
суддя змушував його повернутися до попередньої віри. Анастасій 
поглянув на небо і сказав: «Ніколи не буде того, щоб я зрікся 
Тебе, Христе-Царю!». Марзаван, розгнівавшись, крикнув: «Біса 
маєш і кажеш те, що він тебе навчає!». Святий відповів: «Коли 
я був у вашому нечесті, тоді справді тяжко поневолював мене 
демон. Тепер же маю в собі живого Христа, мого Спасителя, 
який твоїх бісів виганяє!». «Невже не боїшся царя, який пове-
лить тебе розп’ясти?», — запитав варвар. «Чому маю боятися 
чоловіка, такого ж тлінного, як і ти? Він є глиною, подібною до 
тебе! Чи не краще боятися мені безсмертного Творця?». Таких 
слів поганин чути не терпів, звелів накласти на святого залізні 
вериги, одну на шию, другу ж на ноги, і видати його наглядачам, 
щоб з іншими в’язнями носив каміння на будову муру. Прикува-
ли до Атанасія й одного з Марзаванових слуг, за якесь злодіяння 
засудженого. Разом же були сковані одною веригою за шию, дру-
гою ж за ногу. І було для святого це вельми тяжке, бо коли опів-
ночі ставав на молитву, треба було будити, хоч і не хотів, свого 
співв’язня, втомленого носінням каменів. І докоряв собі святий 
за це як за гріх проти ближнього. Коли молився, не смів ставати 
на ноги свої, щоб не будити товариша і не перервати спокою 
його. І так, ногу при нозі тримаючи, і шию до шиї схиляючи, 
молився мученик до Бога. Анастасій багато скорбот перетерпів, 
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довелось бо йому зносити не лише нелегку працю, а й насмішки 
та дорікання знайомих і сусідів, які жили у Кесарії. Нечестиві ж 
навіть руки на неповинного простягали, б’ючи і одяг на ньому 
розриваючи. Та не лише те, але й каміння найтяжче, яке не в 
силу було чотирьом піднести, йому одному на плечі та шию клали. 
І так, веригами за шию та ноги скований і камінням тяжким 
обтяжений, трудився угодник Божий. Всю кривду ж з радістю 
терпів задля Імені Ісуса Христа. Якось, після невдалої спроби 
схилити святого до ідолопоклонства, князь наказав бити його 
палицями. Коли слуги хотіли прив’язати мученика, той звернувся 
до них, кажучи: «Не треба цього робити, адже я добровільно хочу 
страждати за мого Господа. Бажаю того настільки, наскільки 
хто прагне в спеку холодної води». Те сказавши, сам розпро-
стерся на землі, віддаючись катам. Марзаван та всі присутні 
дивувалися, що довго й сильно битий, страстотерпець навіть не 
ворухнувся, ані не застогнав. Анастасій усім своїм єством був 
перебував у Бозі, заради якого жертвувався. Тоді суддя наказав 
посадити мученика назад до в’язниці. Марзаван ж написав во-
лодарю, питаючи, що має робити з цим непоступливим монахом.

Про мужність святого стало відомо і в обителі, де він перебу-
вав. Всі брати раділи за нього, а у своїх молитвах постійно зга-
дували його, наче б терпіли спільно з ним. Ігумен відіслав двох 
ченців з листом, щоб укріпили Анастасія.

Отримавши відповідь від царя, князь закликав ісповідника 
до себе. «Цар наказує тобі, — мовив до нього Марзаван, — щоб 
сказав лише: “Не є християнином”, і зразу будеш відпущений та 
можеш піти куди хочеш, або на батьківщину, або до монастиря». 
Але преподобний заявив: «Ні! Не буде того, щоб я відрікся Хри-
ста мого думкою чи словом!». Суддя озвався: «Знаю, що перед 
знайомими соромишся відректися свого Бога. Якщо хочеш, то 
можеш лише переді мною та двома свідками сказати повелене 
й відразу відпущу тебе. Бо що втратиш, якщо тільки устами 
вимовиш слова зречення, а у серці надалі віруватимеш?». Анас-
тасій заперечив: «Не буде такого! Ані явно, ані таємно не 
відступлю від мого Господа!». Бачивши таку стійкість мучени-
ка, Марзаван відправив його до правителя у Персію. Кесарійські 
християни зі сльозами відпроваджували блаженного. Один з 
двох братів, з доручення старця, супроводжував страстотерпця.

Прибувши у місто Витсалія1, Анастасія закрили у темницю до 
інших багатьох в’язнів, з різних причин засуджених, найбільше 

1 Сьогодні — іранська провінція Кіркук.
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ж було серед них сповідників Христової віри. По декількох днях 
Хозрой послав до святого одного суддю, який силував його під-
коритися волі царя. І прийшовши, суддя питав його, хто він і 
звідки, і з якої причини покинув перську віру і став християни-
ном. Мученик же Христовий відповідав йому через перекладача, 
не хотів-бо говорити більше по-перськи, але гидуючи їхньою 
нечестивою вірою, гидував і мовою. До судді ж сміло сказав: 
«Ви заблудили та замість Бога шануєте демонів. Точно 
знаю, що ваша віра диявольською оманою є, яка веде у 
вічну загибель, бо і я був колись так обманений. Нині я вірую 
й поклоняюся всемогутньому Ісусові Христові, Сотворителю 
всього, що в небі і на землі». Мучитель продовжував зваблювати 
преподобного до відступництва багатством і почестями, але той 
відмовився, кажучи: «Я дари вашого володаря і славу, та все, 
що вам любе й бажане, давно зненавидів та зневажив, як 
смерть і гній. Зміцнює мене надія вічних благ, які благо-
даттю мого Відкупителя сподіваюсь отримати». Другого 
дня зранку Анастасія почали мучити. Спочатку його били пали-
цями, потім колодами розтрощили гомілки. Тоді кинули мученика 
у в’язницю. Пройшло небагато часу й знову розпочали катування, 
однак ніяк не спромоглись переламати непохитність святого. Че-
рез те Хозрой видав на нього та інших мучеників вирок смерті. 
Привели їх на берег ріки й там кожного шнуром удушили. Стар-
шина востаннє спокушав преподобного словами: «Чи хочеш так 
загинути, як оці? Не є краще покоритися і прийняти нагороду?». 
Воїн Христа відповів: «Я був готовий, щоб ви мене розсікли на 
шматки за Христа мого. Ця смерть, що мені приготована, є 
для мене легкою. Дякую Господеві, що цим малим стражданням 
подає мені перейти до невимовної слави святих мучеників». Так 
він після всіх радісно віддав дух у руки Небесного Отця. Було це 
22 січня 628 року. Опісля кати ще відрубали мученику голову, 
щоб переконати царя у його кончині. Тіла засуджених лишили 
на поїдання звірам. Монах, що Анастасія супроводжував, ба-
чивши все, підкупив сторожу, взяв чесні мощі преподобного і 
поховав їх. Невдовзі було вбито нечестивого Хозроя, а грецький 
імператор з військом прибув до Персії. Тоді той брат повернувся 
до свого монастиря та докладно оповів про страждання і смерть 
св. Анастасія. І було принесено його мощі до обителі, де жив 
для Бога блаженний, в пості та молитві подвизаючись. Згодом 
були вони перенесені до Царгорода, нині ж спочивають у Римі.

(Зображення цього святого див. на ст. 160)
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CВЯТИЙ КЛИМЕНТ, ЄПИСКОП АНКІРСЬКИЙ,
І СВЯТИЙ МУЧЕНИК АГАТАНГЕЛ

Народився св. Климент у столиці 
Галатії Анкірі1 250 року. Його батько 
був поганином, проте мати Євфро-
синія — благочестива християнка. 
До шлюбу її примусили батьки, які 
сподівались, що через неї навернеть-
ся і чоловік, але не сталося так. Між 
подругами були постійні конфлікти 
щодо основних життєвих питань. І 
хоч Євфросинія по-всякому нама-
галася привести мужа до пізнання 
істини, він залишався затверділим. 
Тому вона молилась, щоб Господь 
або доторкнувся його серця Своєю 
благодаттю, або якимось чином роз-
лучив їх одне від одного. І справді, за 
якийсь час безбожник помер, зали-
шивши після себе дружину і малень-
кого сина. Мати нарекла його іменем 
Климент2. А тому, що сама була святою, то й виховала з нього 
великого угодника Божого. Коли йому сповнилось 12 років, мати, 
відчуваючи близьку кончину, пророцьким духом бачила майбутні 
гоніння, тому закликала хлопця до себе і мовила до нього: «Моя 
люба дитино, хоч ти змалку став сиротою, проте знай, що твій 
Отець — Христос Бог. Служи Йому і так переможеш всіляку 
диявольську силу. Тому що зближається час лютого гоніння, 

1 Сучасне місто Анкара в Туреччині.
2 З грец. «виноградна парость».
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прошу тебе, сину, за всі болі й труди, які я перетерпіла ради 
тебе, один дар мені принеси. Стань Христовим мучеником, 
приготуй своє серце до цього подвигу, щоб не знайшовся ти не-
готовим, коли надійде година терпінь. Таким чином безліч душ 
через тебе спасеться, та й я прославлюсь, назвавшись матір’ю 
мученика. Нема нічого на землі такого, що б відлучило тебе від 
любові Спасителя, але взирай на небо і звідти очікуй великої та 
вічної нагороди. Бійся Бога і Його суду, тремти перед Всевидячим 
Оком Всевишнього, бо тим, що відрікаються від Нього, пригото-
ваний незгасимий вогонь». Так блаженна цілий день перед своєю 
кончиною наставляла сина, а потім в мирі спочила.

Юного Климента прийняла до себе побожна приятелька Єв-
фросинії Софія. Тим часом настав у тих краях великий голод. 
Погани, не маючи чим годувати своїх дітей, викидали їх не-
милосердно на дороги. Слуга Божий забирав цих нещасних, 
вчив їх правд віри і готував до хрещення. Незабаром дім Софії 
перетворився на сиротинець та школу. Благочестиве христи-
янське життя Климента просвітлювало багатьох невірних. За 
бездоганність його було висвячено на пресвітера, а згодом на 
єпископа. Мав він тоді лише 20 років, проте розумом і чеснотами 
перевершував старців.

Невдовзі почало наповнятись передбачення його святої ма-
тері. Діоклетіан (284–305), на царський престол сівши, своїм 
князям та іншим намісникам і воєводам наказував жорстоко 
мучити кожного, хто не поклоняється ідолам. Хотівши догодити 
йому й отримати дочасні вигоди, багато почали вони доклада-
ти зусиль, щоб знищити ім’я Христове з лиця землі. До Галатії 
прийшов був антипат Домитіян і ретельно шукав християн. 
Дізнавшись про ревного місцевого владику, наказав привести 
його до себе. Спочатку намагався лагідністю схилити Климента 
до ідолослужби, обіцяючи тимчасові блага. Святий засміявся і у 
відповідь сказав: «Наміснику, для нас, учнів Христа, слова 
твої мають протилежне значення: ваші дари маємо за 
марноту, честь — за безчестя, сан — за рабську роботу. 
Втім погрози і муки — за насолоду й утіху, бо ще більше 
через них єднаємося з нашим Господом». Ігемон з гнівом 
промовив: «Якщо не умилостивиш богів жертвами, то помреш 
жахливою смертю після лютих мук». Страстотерпець на це: «Від-
давши свою кров за мого Бога, я, якщо не зовсім, то хоч почасти 
воздам Йому за пролиття Його Крові задля мого відкуплення». 
Тоді Домитіян звелів різати тіло блаженного залізним знаряддям. 
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Він, однак, навіть не застогнав, і здавалось, що терпить менше за 
тих, які мучили його. З уст святого виходили лише слова просла-
ви: «Слава Тобі, Христе, Світло моє й Життя! Дякую Тобі, 
що спас мене. Нині моя душа веселиться і солодкий для 
мене всілякий труд задля Твоєї любові. Ти мене укріпляєш, 
а Свою руку простягаєш до мене грішного. Вибавляєш мене 
від моїх мучителів, бо Ти є Прибіжищем для всіх скорбот-
них. Дякую Тобі за все». Суддя, бачивши його стійкість і те, що 
слуги втомились, закричав: «Гадаєш, що я вже здоланий твоєю 
терпеливістю?!». Климент відповів: «Я не думаю так, але вірю 
і покладаюся на Ісуса, що є в мені. Він переміг, перемагає 
й переможе кожного противника». Антипат послав інших 
воїнів, щоб жорстокіше катували святого. Це тривало так довго, 
що самі слуги виглядали напівмертві. Мученик же не був схожий 
на людину, але скоріше на якийсь обдертий одяг. Безсильний на-
місник повелів бити його по устах. Це робили так немилосердно, 
що в страждальця не залишилось ні одного зуба. Та він заявив: 
«Полегшення у муках я маю, бо бачу себе наслідувачем страж-
дань мого Спасителя та багатьох інших, кращих і більших за 
мене». Домитіан вельми надивувався такій його великодушності 
і наказав віднести Климента до в’язниці. Але той, підкріплений 
Божою силою, сам пішов туди. Мучитель сказав до присутніх: 
«Якби такими були всі воїни імператора!». І вирішив послати 
святого до імператора Максиміана. Ще перед тим всемогутній 
Господь Ісус Христос повністю зцілив Свого раба. Відходячи з 
міста, Климент вручив своє стадо Богові та просив ласки, щоб 
колись міг повернутися назад.

Максиміан показав мученику різні коштовності, гроші, де-
крети про надання почесних титулів, і сказав: «Це тобі дарують 
боги, якщо поклонишся їм». З другого боку наказав поставити 
знаряддя мук, гнівно мовивши: «Вони приготовані для тих, що 
не вірять наших богам». Чесний отець, відвернувши погляд від 
першого, наче від поганого і недостойного уваги, заговорив: «Хай 
те все загине з вашими божками». Крім того, святий єпископ 
багатьма словами висміював неміч ідолів. Він казав до мучителя: 
«Якщо твої катування є страшні, то подумай, які муки приготу-
вав Всемогутній Бог для тих, які Його відкидають». Нечестивець, 
не мігши стримати свою лють, звелів прив’язати сповідника до 
колеса, яке крутилося. Коли мученик був зверху, то кати били 
його палицями, а коли внизу, то тіло й кості страждальця лама-
лися, розчавлюючись об землю. Климент взивав у болях: «Господи, 
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полегши мені муки, бо на Тебе покладаюсь. Хочу бути цілим і 
здоровим для слави Твого Імені, щоб, зазнавши ще більших мук, 
посоромити безбожників». Тоді колесо зупинилось, а блаженний 
став зовсім неушкоджений. Сила людей, що прийшли на ви-
довище, вигукнули: «Великий Бог християнський!». Максиміан 
наказав бити його по устах, але Климент не переставав звіщати 
істину. Опісля закрили страстотерпця у громадській в’язниці. 
Там до нього приходило чимало поган, які бажали стати христи-
янами, натхнені його прикладом і словами. Владика хрестив їх і 
Христове стадо множилося. Коли про це стало відомо імператору, 
то наказав усіх посікти мечем. Ніхто з них не зрадив Спасите-
ля, хоч знаджували їх до ідольського поклоніння, щоб зберегти 
життя. Лише один юнак на ім’я Агатангел, що значить «добрий 
ангел», утік. Однак не зі страху, але щоб разом зі св. Климентом, 
своїм духовним батьком, співстраждати за Господа. Тим часом 
цар знову різними муками намагався зламати мученика. Після 
цих марних спроб відіслав єпископа до співправителя Діокле-
тіана у Нікомидію.

Агатангел, таємно увійшовши у корабель, розказав про себе 
Клименту. Той зрадів і помолився за нього до Бога, щоб подав 
йому витримати до кінця у вірі. Дорогою вони зупинились на 
острові Родос, де клопотанням місцевого єпископа було дозволе-
но святому відвідати вірних. Його молитвами зцілялось чимало 
хворих та біснуватих, язичники навертались і всі горнулись до 
Божого мужа. Тоді воїни, злякавшись, забрали його і поспішно 
відплили звідти. Прибувши у Нікомидію, поставили блаженного 
перед правителем. Той не хотів бути засоромленим, тому передав 
Климента з Агатангелом ігемону Агрипинові. Після страшних 
катувань було їх кинуто у в’язницю. Там вони навернули, а зго-
дом і чудесно випустили на волю багато засуджених. Тоді кат 
сповнився ще більшої люті і звелів віддати мучеників на поїдання 
звірам. А коли ті не наважились торкнутися їх, то, за наказом 
нечестивця, слуги просвердлювали члени Христових рабів тон-
кими залізними прутами. Люди, які спостерігали за видовищем, 
не витримували на те дивитись. Вони з обуренням почали ки-
дати на Агрипина каміння та велегласно взивали: «Великий Бог 
християнський!». Тоді Климент з Агатангелом, використавши 
замішання, пішли на гору, де було ідольське капище. Там силою 
молитви розбили кумирів і прогнали звідти бісів. Суддя, взявши 
воїнів, вирушив туди. Страждальців, кожного окремо, зашили 
у міхи і кинули з кручі в море. За кілька днів вірні побачили, 
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що бурдюки спливли. Бажаючи чесно поховати тіла мучеників, 
вони витягли їх на берег і диво — святі були живі. Зранку вони 
пішли у місто та прилюдно проповідували Євангеліє. Дивувався 
цар дуже, опісля ж наказав вислати Климента з учнем у його 
батьківщину в Анкіру до князя Курикія.

Святий втішився, що Господь вислухав його прохання. В Ан-
кірі він перетерпів нечувані муки. Йому обпалювали боки розпе-
ченим залізом, а на голову наклали розжарений шолом. Однак 
Божа Всемогутність чудесно тримала його при житті на злість 
демонам та їхнім слугам. Тоді вже згадана благочестива Софія 
прийшла вночі послуговувати обом мученикам, обв’язуючи їхні 
рани. Климент горів любов’ю до Ісуса, тому приймав усі прикрощі 
не тільки віддано, а й радісно. Він навіть молився, щоб міг отак 
страждати й ціле життя, якщо цього бажає Небесний Отець. І 
справді, Божою волею було, щоб Його раб приносив постійну 
жертву для слави Пресвятої Тройці та спасіння бідних грішників.

Курикій послав обох мучеників до намісника Амасії Домитія. 
Супроводжували їх Софія та діти, про яких Климент раніше пі-
клувався. За велінням царя дітей було вбито. Так і вони удосто-
їлись мученицьких вінців, випередивши любого отця в небесній 
славі. Новий кат вкинув страстотерпців у негашене вапно. Це 
сталось у п’ятницю, о другій годині дня. В суботу о третій годині 
вони виявилися живими та здоровими. Двоє воїнів, Фенгон і 
Євкарпій, які це бачили, відкрито визнали, що приймають Хри-
ста, за що були розп’яті нечестивцями. Мучитель звелів поливати 
Климента й Агатангела сіркою та смолою, а опісля покласти на 
розпалених ложах. Вони ж болю не чули, а заснули і уві сні по-
бачили Ісуса, який, сходячи до них, промовляв: «Не бійтеся, Я з 
вами!». Домитій, не знаючи, що їм ще зробити, відправив святих 
до імператора Діоклетіана. Той кинув мучеників у піч, але вони і 
звідти вийшли цілими. По тому закрили рабів Божих у темницю, 
де перебували чотири роки. Після того часу Діоклетіан доручив 
святих новому володарю Галатії Сакердону. Цей нечестивець, 
пробуючи різного роду катування, врешті сам знеміг від люті й 
сорому, що переможений двома християнами чи, радше, силою 
Христа. Слуги мусили віднести його з судилища на руках. Тоді 
Климента з Агатангелом було послано до князя Максима, а згодом 
до вельможі Афродисія. Наостанок цар наказав обох тримати в 
довічному ув’язнені.

Так святі прожили десять років у великій нужді. Новим пра-
вителем став Галерій (305–311). Він наказав вести мучеників 
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до намісника Лукія в Анкіру. Побачивши рідне місто, Климент 
сповнився веселості. Лютий кат спочатку мучив Агатангела: 
свічками йому обпалювали ребра і на вухах зціпили розжаре-
ні кільця. На кінець страждальцю відрубали голову. Блаженна 
Софія поховала його тіло у печері, де місцеві християни сходи-
лись на спільні молитви й Богослужіння. Климент прославляв 
Спасителя за те, що взяв його довгорічного спільника до себе. 
Однак його терпіння ще не закінчилось. Антипат звелів щодня 
накладати мученикові по сто п’ятдесят ран. Це тривало від 5 ли-
стопада аж до 15 січня. Цілий день в’язнична камера багрилась 
кров’ю, а зранку наступного дня слуги знаходили святого зовсім 
здорового. Потому до Анкири прибув ігемон Олександр. Вірним 
вдалось вивести Климента з в’язниці, оскільки сторож, таємний 
християнин, відчинив їм двері. Кілька днів слуга Божий втішався 
свободою, яку використав для служіння своїй пастві. У неділю під 
час відправи Божественної Літургії в печеру вдерлися намісник 
з воїнами і один з них стяв архиєрея мечем. Вірним безбожники 
не завдали ніякої шкоди, лише двоє дияконів — Христофор та 
Харитон, померли разом з блаженним. Їхні мощі було поховано у 
тій же печері. Голову св. Климента згодом поклали в Царгороді, 
а у XIII столітті хрестоносці забрали її до Франції. Священно-
мученик Климент страждав 28 років від одинадцятьох різних 
катів. В Анкірі від Домитіяна і Курикія, у Римі від Максиміана, 
у Нікомидії від Агрипіна, в Амасії від Домитія, далі від царя Діо-
клетіана й Сакердона, тоді від Максима і Афродисія, після цього 
знову в Анкірі від Лукія, а на кінець від Олександра.
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СВЯТА КСЕНІЯ РИМЛЯНКА

На початку V століття жив у 
Римі заможний і славний урядник, 
християнин, який мав лише одну 
дочку на ім’я Євсевія. Коли ж під-
росла, батьки заручили її одному 
багатому юнаку знатного роду. Був 
вже і день шлюбу встановлений. 
Однак Євсевія не хотіла цього. Ви-
хована серед багатства і розкошів, 
вона не знаходила в тих дочасних 
речах щастя й зовсім не бажала 
подружжя. Невинна і побожна, 
Євсевія прагнула тільки одного — 
щоб душею й тілом завжди нале-
жати лише Ісусові, якого вона всім 
своїм чистим серцем вже змалку 
полюбила понад все на світі. Знаючи, що батьки не погодяться, 
щоб єдина їхня багата дочка провадила життя в дівицтві, Євсевія 
свою таємницю нікому не розказувала.

Свята дівчина мала двох вірних рабинь, які з дитинства з 
нею виростали і служили їй. Вона, взявши їх осторонь, сказала: 
«Хочу сказати вам одну таємну річ, але спочатку прошу вас, 
щоб ви нікому цього не розказували, бо відкрию вам бажання 
мого серця. Пильнуйте, щоб ніхто з людей не довідався про це, 
і підтримайте мене, щоб і ви також могли досконало служити 
Ісусові Христові». Рабині відповіли: «Все, що велиш, наша пані, 
ми виконаємо, щоб і наші душі мали з того користь». Євсевія 
продовжила: «Ви знаєте, що батьки хочуть мене видати заміж 
за багатого юнака. Мені навіть на гадку ніколи те не спало — 
міркувати про подружжя. І дуже тяжка для мене є ця річ, яку 
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батьки вирішили мені зробити. Бо що є це життя? Тільки тінь, 
дим і сон. Воно промине, і всі земні багатства пропадуть. Сам 
Ісус каже: “Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробацтво 
не нівечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо 
де твій скарб, там буде і твоє серце” (Мт. 6, 20–21). Послухай-
те мене і спільно почнімо святе й чисте життя. Якщо в моєму 
намірі є Божа воля, то і ви приєднайтеся до мене й подумай-
мо, що далі належить нам робити. Повірте мені, що коли мої 
батьки довідаються про це і захочуть мене насильно видати 
заміж, то хоч вогню, хоч мечу, хоч звірам хай мене віддадуть, 
ніяк не зможуть змінити моєї постанови». Чуючи це, обидві ра-
бині промовили: «Воля Господня хай буде, бо ми погоджуємось з 
твоєю думкою і також хочемо жити, як ти». Блаженна Євсевія, 
чуючи це, прославила Бога, і мали ті три дівчини одне серце і 
рівну любов до Ісуса Христа. Вони щодня молилися до Господа, 
щоб показав їм, що мають робити, щоб здійснити своє бажання 
жити в чистоті аж до смерті.

З того дня, коли свята дівиця разом з рабинями віддали себе 
Богові й захотіли жити чистим життям, Євсевія, таємно від бать-
ків, руками своїх служниць роздавала убогим золото, срібло та 
різні коштовності. Також і рабині роздавали свої заощадження, 
які мали, та разом зі своєю господинею готувалися до життя в 
убогості задля любові Ісуса Христа. Коли наближався день шлюбу, 
Євсевія, порадившись з рабинями, вночі перебралась в чоловічий 
одяг і разом з ними таємно втекла з дому, коли ніхто не бачив. 
Перехрестившись, Євсевія помолилась до Господа: «Сину Божий, 
Ісусе Христе, будь з нами і покажи на шлях, яким іти ми маємо, 
бо задля Твоєї любові покидаємо світ, дім і все з ним, та хочемо 
жити в убогості лише для Тебе». Так, виходячи з дому, дівчата 
помолилися і зі сльозами та радістю йшли. Свята Євсевія своїм 
рабиням говорила: «Ви відтепер будете моїми сестрами та 
господинями, а я для вас буду працювати всі дні свого життя. 
Тільки погордуймо всім задля Бога і нічого на землі не шукаймо, 
втікаймо від шкідливого і марнотного світу, щоб спасти наші 
душі. Вірте Ісусові, Який сказав: “Істинно кажу вам: Нема та-
кого, хто, покинувши свій дім або братів, або сестер, або матір 
чи батька, або дітей, або поля ради Мене та ради Євангелії, не 
дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння, до-
мів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці 
життя вічне” (Мр. 10, 29–30)». Поки свята так говорила, вони 
прийшли до моря і знайшли корабель, який плив до Олександрії. 
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Дали плату і сіли на нього. По двох тижнях досягнули Олександрії 
та звідти пішли на якийсь острів Кос, що знаходився біля міста 
Галікарнас1. Євсевія шукала такого місця, де би батьки ніколи їх 
не знайшли. На острові знову одягли жіночий одяг та, найнявши 
на віддаленому місці малий дім, жили в ньому. Не легко їм дово-
дилось, бо зовсім не були призвичаєні до такого способу життя, 
тому весь час молилися, щоб Бог послав духівника, який би міг 
одягнути їх в монаший одяг і опікуватися їхніми душами. Свя-
та Євсевія переконувала своїх приятельок: «Прошу вас, сестри 
мої, бережімо нашу таємницю і не розказуймо нікому про нашу 
батьківщину, наміри та як називаємось, щоб за моїм ім’ям нас 
не знайшли батьки. Прошу вас, щоб ви все це берегли аж до кінця 
мого життя. Відтепер не кличте мене Євсевією, але Ксенією, 
що означає “подорожня”, бо не маю тут місця для перебування, 
але подорожую в цьому житті разом з вами, турбуючись про 
вічне життя». Дівчата пообіцяли виконати прохання святої і 
відтоді кликали її Ксенією.

Часто св. Ксенія схиляла свої коліна і просила Ісуса, кажучи: 
«Боже, зроби нам, подорожнім і убогим, велику милість, як Ти 
вчинив з усіма своїми святими. Владико, пошли нам свого слугу, 
за настановами якого ми могли б спастися». Коли так помолила-
ся разом зі своїми сестрами, то, вийшовши з будинку, побачила 
одного сивого старця, який ішов від пристані. Був вбраний, як 
чернець, лице ж мав світле. Свята Ксенія підійшла й припала 
до його ніг, кажучи: «Чоловіче Божий, не погорди подорожуючи-
ми в чужому краї, не відкинь прохань нас грішних». Чуючи це, 
Божий служитель промовив до неї: «Що хочеш, щоб зробив для 
вас?». «Прошу тебе, уподібнись святому апостолу Павлу та будь 
нашим наставником і вчителем, як він був для св. Теклі». Він 
запитав їх: «Звідки ви і чому тут самі?». Свята Ксенія сказала: 
«Ми прийшли з далекого краю, рабе Божий, і вирішили разом 
вийти з нашої батьківщини, щоб досконало служити нашому 
Спасителю, Ісусові Христові. Просимо ж Бога вдень і вночі, щоб 
послав нам чоловіка, який нам поможе спастися. І ось Господь 
показав нам тебе, що можеш прийняти немочі наші». Святий 
старець відповів: «Повірте мені, сестри, і я тут подорожній, йду 
від Святих Місць, яким поклонився, і повертаюсь в свій край». 
Христова раба промовила до нього: «З якого ти краю, пане?». Ста-

1 Сучасне місто Бодрум в Туреччині.
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рець відповів: «З краю Карійського1, з міста Міласа». Тоді Ксенія 
пророчо сказала: «Прошу тебе, скажи нам сан твій, бо думаю, що 
ти єпископ». Він відказав: «Пробач мені, сестро, я чоловік грішний 
і недостойний монашого одягу, Божими щедротами я є пресві-
тер й ігумен у монастирі святого апостола Андрія, називаюся 
Павлом». Свята, почувши це, прославила Бога, говорячи: «Слава 
Тобі, Боже, що Ти нас, убогих, вислухав і послав нам, як колись 
св. Теклі, святого Павла, щоб нас урятувати». Тоді звернулась до 
старця: «Прошу тебе, не зневаж нас, подорожніх, але будь нам 
духовним отцем». Блаженний Павло сказав: «Я сказав вам, що 
сам подорожній і не знаю, що тут для вас зробити. Якщо підете 
до міста, де наш монастир, то там, сподіваюсь, Ісус вчинить 
вам милість, і я по своїй силі буду про вас турбуватись». Діви зі 
сльозами сказали: «Ой, рабе Божий, візьми нас зі собою, ми піде-
мо, куди скажеш, лише вчини милість і будь нашим духовним 
проводарем до вічного життя». Тоді Павло взяв зі собою святих 
дівиць і привів їх до міста Міласа. Там знайшов на віддаленому 
місці хатинку, яку Ксенія купила за золото, взяте з дому. Вона 
також побудувала невелику церкву св. Стефана і малий жіночий 
монастир. Незабаром до неї прийшло ще кілька дівиць, і так ра-
зом почали провадити монаше життя. Святий Павло піклувався 
про них і постриг до монашого образу св. Ксенію і її сестер. Коли 
преподобного Павла питали люди про тих дів, то він казав: «Я 
взяв їх і привів з острова Кос». І всі думали, що вони звідти, тому 
той монастир називали «Кос».

В монастирі Ксенія вже без перешкоди могла думати і ста-
ратися тільки про те, щоб якнайбільше сподобатись Ісусові та 
якнайбільше Його полюбити. Вона здобувала це у внутрішній 
молитві, даючи себе Богу і єднаючись з розп’ятим Ісусом. Через 
її молитви Господь розливав Свого Духа і спасав душі. Ксенія ча-
сто молилася навколішки, з піднесеними до неба руками. Також 
вона постила і приносила Богові таємні жертви. Була лагідна, 
тиха і повна любові до ближніх. А все це робила з любові до Бога. 
Співчувала терплячим, була милосердна до грішників і тому 
наставляла їх на покаяння. Носила вона дуже убогий полатаний 
одяг, але і того вважала себе недостойною.

У той час помер єпископ Міласа, і його наступником став 
ігумен Павло. Тоді він призначив Ксенію, хоч того не хотіла, 

1 Територія в південно-західній частині Малої Азії.
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дияконисою, щоб вона робила різну працю в церкві, а основне — 
опікувалася жінками.

Та не довго служила св. Ксенія Богові на землі. Господь дуже 
скоро покликав її у вічність. Одного дня єпископ Павло вибрався 
з духовенством до села Левскин, де відбувалися Богослужін-
ня при мощах св. Єфрема, колишнього єпископа Міласа. Тоді 
св. Ксенія скликала до монастирської церкви всіх сестер і сказала 
їм, що надійшов час її розлуки з ними. Коли всі почали плакати, 
преподобна сказала: «Знайте, мої сестри, що сказав святий 
апостол Петро: “Не зволікає Господь з обітницею, як деякі вва-
жають це за зволікання, а виявляє до вас Своє довготерпіння, бо 
не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. 
День же Господній прийде, як злодій” (2 Пт. 3, 9–10). Зна-
ючи це, не лінуймося в цьому короткому часі, запалімо 
наші світильники, наповнімо наш посуд оливою та приго-
туймося зустрічати Жениха, бо не знаємо, коли Господь 
нас покличе». Потім Ксенія просила молитися за неї, і також 
сама молилася за них та за єпископа Павла. Тоді, попрощавшись 
зі сестрами, просила залишити її саму. Коли всі вийшли, вона 
замкнулась, а дві її рабині стояли перед дверима і через шпа-
ру в замку дивились, як св. Ксенія на колінах молилася. Потім 
вона лягла на землю хрестом й довгий час перебувала у розмові 
з Богом. Раптом у церкві засяяло ясне, наче блискавка, світло і 
почав доноситись приємний запах. Тоді сестри ввійшли до храму 
і, побачивши св. Ксенію на землі, захотіли її підняти, але поба-
чили, що вона мертва. Сталося це в суботу 24 січня 450 року.

Тоді над монастирем з’явився світлий хрест у сяючому вінку. 
Ту чудесну появу побачили жителі міста, що з єпископом Пав-
лом поверталися з Богослужіння. Вони дивувались й не знали, 
що б це могло означати, тільки Павло зрозумів значення появи 
і сказав: «Свята Ксенія переставилась, і через неї це знамення».

До жіночого монастиря зійшлося багато людей і всі, дивля-
чись на святе тіло та сяючий хрест, прославляли Бога. Вони 
казали єпископу: «Не ховай слави нашого міста, преподобний, не 
замовчуй нашої хвали. Покажи святі мощі всім, щоб наші про-
тивники їх бачили й пізнали, для якого Владики працюємо. Щоб 
погани бачили і засоромились, щоб бачили юдеї тайну хреста і 
пізнали, що Той, кого вони розіп’яли, є Богом. Хай бачать, як по 
смерті Господь прославляє Своїх рабів». Коли люди так просили, 
то єпископ разом зі священниками взяли святе тіло і, співаючи, 
понесли його містом. Народ дивувався чуду, бо коли несли тіло 
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Ксенії, то хрест у вінці, що об’явився, йшов над ним. І коли тіло 
поставили посеред міста, то й хрест зупинився. Преподобний 
Павло з народом всю ніч перебували при святих мощах, чува-
ючи та співаючи. Від мощів же святої зцілення численні пода-
вались. На похорон преподобної Ксенії зійшлося багато людей. 
Коли настала неділя, єпископ відслужив похоронні Богослужби 
і люди несли тіло до місця при вході до граду з півдня, щоб там 
поховати святу, як сама вона заповідала. І знову світлий хрест 
йшов над мощами, а коли тіло поховали, то він став невидимим. 
Так поховали святу дівицю, яка з любові до Христа відреклась 
багатства світу й усіх земних розкошів, а вибрала життя чистоти 
та убогості. Як при мощах, так і при гробі св. Ксенії творились 
численні чуда оздоровлення.

Незабаром Бог покликав до себе й двох колишніх рабинь, які 
разом зі своєю молодою панею досконало служили Ісусові. Їхні 
тіла поховали біля св. Ксенії. Одна з них перед своєю смертю 
відкрила сестрам тайну святої й розказала всю історію колишньої 
ігумені з Косу, яка цілим серцем наслідувала Христа.

Святий мученик
Анастасій Перс

(див. ст. 145)
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СВЯТИЙ ГРИГОРІЙ НАЗІАНСЬКИЙ

Святий Григорій народився 
близько 329 року в селі Аріанз 
біля міста Назіянзу в Каппадокії. 
Його батько, також Григорій, спо-
чатку був поганином, але мати, 
на ім’я Нона, була справді взір-
цем християнської досконалості. 
Тому Господь захотів, щоб через 
неї навернувся невірний чоловік. 
З Божою допомогою вона привела 
його на шлях спасіння. Після при-
йняття хрещення Григорій почав 
праведне і благочестиве життя. 
Блаженна Нона дуже хотіла, щоб 
Господь дав їм сина. Тому вона 
підносила гарячі молитві до Пода-
теля всіх благ, щоб дарував їм ба-
жане дитя. Як колись Анна, мати 
Самуїла, так і Нона, ще до зачаття 
хлопця, обіцяла посвятити його на служіння Богу. Господь, Який 
виконує волю тих, що Його бояться, вислухав її прохання. Не-
вдовзі, на їхню превелику радість, вона породила сина і назвали 
його — Григорій.

Батьки виховували його згідно з засадами Божого слова. Зго-
дом вони мали ще двох дітей: сина Кесарія і дочку Горгонію1. 
Досягнувши шкільного віку, Григорій почав вивчати тодішні 

1 Згодом ціла їхня сім’я досягнула святості. Кесарій став придворним 
лікарем царя, його пам’ять вшановуємо 9 лютого (10 березня). Пам’ять 
св. Григорія (старшого) — 1 (14) січня. Пам’ять св. Нони — 5 (18) серп-
ня, а св. Горгонії — 10 (23) лютого.
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науки. Відповідно до свого імені1, він був розсудливий і старан-
ний у навчанні, так що скоро перевершив своїх однолітків. Ще з 
дитинства Григорій усвідомлював ціну часу, тому уникав пустих 
забав, ігор та видовищ, які так зваблюють молодь. Одного разу 
його побожна матір закликала юнака до себе і ніжно почала йому 
говорити: «Пам’ятай, що я випросила тебе в Бога, і хочу тільки 
того, щоб ти Йому досконало служив». Григорію запали ці слова 
глибоко до серця. Він ще більше закоренився у вірі, надії та лю-
бові до Христа і понад усе полюбив чесноту чистоти, яку вирішив 
зберігати до смерті. До цього його підштовхнуло й видіння, яке 
бачив, будучи підлітком: біля нього стояли дві діви, які були вдяг-
нені дуже скромно та не мали жодних зовнішніх прикрас, якими 
дівчата уловлюють душі хлопців. З їхнього вигляду можна було 
зрозуміти, що вони не з цього світу; ім’я першої була Чистота, 
а другої — Цнотливість. Тоді дівиці сказали до Григорія: «Сину, 
будь подібним до нас, а тоді ми візьмемо тебе на небеса до Три-
єдиного Бога». Пізніше блаженний написав: «Я не прийняв на себе 
узів подружжя, а вирішив належати до тих, що вибрали вічне 
дівицтво. І подібно, як той, хто, скуштувавши солодкого меду, 
не хоче ані подивитися на інші страви, так і я, пізнавши розкіш 
святої чистоти й дівицтва, не хотів їсти гірких плодів похоті».

Закінчивши школу в Назіанзі, Григорій продовжував навчан-
ня у Кесарії Каппадокійській, Кесарії Палестинській, Олексан-
дрії, а врешті і в Атенах. Під час плавби у столицю Греції він мало 
не загинув. Ось як він сам про це оповідає: «Час для плавання 
був вкрай невідповідний, проте мене гнала пристрасть до науки 
і додавало впевненості ще й те, що я знав тих корабельників. 
Однак вже на початку подорожі ми потрапили у таку бурю, 
що моряки навіть такої й не пам’ятали. Двадцять днів і ночей 
ми умирали, а я навколішках взивав про допомогу до Небесного 
Царя. Перед лицем неминучої смерті всіх охопила тривога, але 
я, бідний, боявся найбільше за всіх, бо опинився в небезпеці по-
мерти нехрещеним2, і посеред згубних морських хвиль я бажав 

1 Ім’я Григорій походить від грецького слова «grégoros» — «пильний».
2 У ІV столітті існував звичай приймати хрещення у пізнішому віці 

(приблизно у 30–33 роки), а деколи аж перед самою смертю (напр. цар 
Константин Великий). Одною з причин було те, що християни більше 
боялися згрішити тяжким гріхом після хрещення, ніж померти не-
охрещеними. Проти цієї практики виступили св. Василій Великий, 
Григорій Богослов, Григорій Ніський та інші.
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води духовної. Тож просив і молив у Бога, щоб дав мені ще хоча 
б трохи часу. Так я страждав, а зі мною і мої батьки, тому що 
у нічному видінні побачили, в якій небезпеці я опинився. Вони з 
суші подалі мені руку допомоги своєю молитвою, про що я пізніше 
довідався. Море стало втихомирюватися. А тоді я прирік, що 
якщо спасуся, посвячу себе цілковито на службу Богові. Через те 
і був спасенний». Один з його товаришів згодом розповів йому, 
що у сні бачив матір Григорія — Нону, яка взяла судно, що вже 
тонуло, і привела його до берега.

В Атенах блаженний подружився зі св. Василієм Великим. 
Вони спільно проживали і їх об’єднувала щира дружба. Мали 
вони спільний дім, спільний харч, спільного Духа, однаковий 
спосіб мислення і спільні традиції; були як рідні брати. Незадовго 
своєю мудрістю та вченістю, вони стали відомими і поважними 
по всьому місті, і не лише там. Разом з ними вчився також май-
бутній цар Юліан Відступник, про якого Григорій часто казав: 
«Яке велике лихо виховує собі Греція!».

Завершивши навчання, Григорій деякий час займав посаду 
вчителя красномовства. Почувши, що його батька поставлено 
єпископом Назіанзу, він негайно повернувся на батьківщину і 
прийняв хрещення. Тоді йому було тридцять років.

Григорій хотів залишити все й піти в пустелю. Однак похи-
лий віком батько вмовив його, щоб він піклуватися про нього 
та матір. Опісля, всупереч волі сина, батько висвятив його на 
священника. Він хотів поставити Григорія єпископом, але той, 
ухиляючись від такого сану, утік у Понт. Там св. Василій влашту-
вав монастир, згромадивши багато монахів, та писав Григорієві, 
щоб прийшов до нього. Перебуваючи у пустельній тиші, вони 
знову мали один одного за зразок чеснот, як колись в Атенах, та 
спільно наслідували покірного і зневаженого Спасителя. Також 
спільно писали і засади на піст для монахів. Святий Григорій 
разом зі св. Василієм прожили там досить довгий час. Тим ча-
сом помер брат Григорія Кесарій. Батьки свій біль жертвували 
Богові. Свята Нона на похороні стояла не в чорному, а світлому 
одязі, адже смерть для християн — початок кращого життя. 
Невдовзі спочила також їхня дочка блаженна Горгонія. Ці обста-
вини змусили Григорія йти назад у Назіанз. Чувши звідусіль, що 
повсюди поширювалась єресь нечестивого Арія, святий був тим 
спонуканий, щоб служити Церкві. Навіть Євсевій, єпископ Кеса-
рії Каппадокійської, попав під єретичний вплив. Ще перед тим 
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св. Василій був його помічником, однак через заздрість Євсевія, 
він вирішив краще відійти, ніж бути причиною чужого гріха. Та 
завдяки Григорієвому втручанню, Євсевій схаменувся і закликав 
Василія, щоб до нього повернувся. Після його смерті св. Василія 
було обрано архиєпископом, але аріани це не прийняли. Єпископ 
міста Тіани Антим, разом зі своїми однодумцями, відокремився 
від нового владики і таким чином розділив Каппадокійську ар-
хиєпархію на дві частини. Щоб укріпити свої позиції, Василій 
задумав поставити Григорія єпископом містечка Сасиму. Той 
не хотів, але з послуху підкорився. Однак Антим привів у місто 
військо, щоб не дати йому зайняти престол. Дізнавшись про те, 
Григорій пішов в один монастир і там прислуговував хворим, а 
через деякий час прибув назад у Назіанз. Незадовго, 374 року, 
перейшли у вічність його старенькі батько та мати. Обоє дожили 
до ста років.

Упродовж тривалого часу святий піклувався про місцеву 
християнську громаду, а потім став доглядати за недужими і 
бідними у притулку, побудованому Василієм. Саме тут прийшла 
до нього вістка про смерть любого друга, Кесарійського владики 
св. Василія Великого. Григорій залишився   сам, однак Господь 
мав з ним великі плани. За дорученням правовірних ієрархів він 
вирушив до Царгорода, яким вже сорок років повністю володіли 
єретики. Усі храми були в їхніх руках. Нечестивці мали на своєму 
боці силу, гроші, імператора, військо та ціле пекло — все, крім 
Бога й правди. До таких тяжких обставин прибуває блаженний 
Григорій, у бідній одежі, недужий тілом, щоб сам один проти-
стояти ворогам Христа. Насамперед він постарався, щоб дім, 
який був власністю його племінниці Алипіяни, дочки його сестри 
Горгонії, було перетворено на каплицю в честь св. Анастасії, ім’я 
якої означає «воскресіння». Адже саме тут мало розпочатись ду-
ховне воскресіння столиці. Звідти стали литися, неначе потоки 
живої води, проповіді Григорія.

Святий цілими ночами молився за пробудження. І дійсно, 
душі, які були спраглі істини, почали навертатись. Руками слуги 
Божого творилась сила чудес і з дня на день примножувалось 
число вірних. Аріани його ненавиділи. Вони кидали в нього ка-
міння, нападали на вилиці, волокли на суд, але він не зламався. 
Тоді Григорій написав свій знаменитий твір — «П’ять наук про 
Пресвяту Трійцю». Церква надала йому звання Богослов за його 
глибоке пізнання Таїнства Божества. До нього так називали 
тільки одну людину — ап. Івана. Далеко поширилась слава про 
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блаженного. Святий Єронім залишає пустелю, щоб послухати 
його слів. Згодом він написав, що лише від Григорія навчився 
розуміти Святе Письмо.

У 379 році почав правити благочестивий імператор Теодосій 
Великий (379–395). Тоді настали кращі часи для правовірних. 
Григорія, проти його волі, возведено на патріарший престол. Він 
і надалі мусів відбивати напади аріан, а також йому дошкуляли 
тілесні немочі. Тоді патріарх вирішив, що покине Константино-
польську церкву і повернеться до рідного дому в Назіанзі. Він 
скликав народ і на прощання до них промовляв та підбадьорю-
вав їх, щоб зберегли віру непорушеною і робили добрі вчинки. 
Коли вірні зрозуміли, він хоче від них відійти, почали плакати і 
всі, немов одними устами, волали: «Отче, коли від нас відходиш, 
то за собою відводиш Пресвяту Тройцю. Без тебе не буде в цьому 
місті правовірного визнання. Разом з тобою відійде з цього міста 
правовірність і вся побожність». Коли Григорій почув такі слова 
і побачив, як люди плачуть, вирішив залишити свій намір та їм 
пообіцяв, що залишиться з ними, допоки не зберуться єпископи. 
Мав надію, що собор єпископів вибере на патріарший престол 
іншого достойного мужа. Григорій сподівався, що коли люди 
побачать на патріаршому престолі правовірного пастиря, то 
тоді він зможе відійти.

Поміж тим імператор Теодосій вів війну з варварами. Коли 
їх переміг, то славно в’їхав до Царгороду. Головний храм у місті 
тоді окупували аріани, які мали свого патріарха — Демофіла. 
Правовірні мали свій малий храм св. Анастасії. Імператор за-
кликав Демофіла та переконував його, щоб він прийняв право-
вірне вчення, а якщо ні, то нехай відійде з престолу. Демофіл, зі 
злобою в серці, волів радше втратити владу, ніж би відректися 
єресі. Тоді імператор передав Григорієві і всім правовірним ка-
тедральний храм, який 14 років окупували аріани, а також і всі 
інші храми в місті.

Коли вірні, на чолі з Григорієм, прямували до соборної церкви, 
відступники, озброївшись, не хотіли відступати. Вони намовили 
одного юнака, щоб убив святителя. Однак, коли він глянув у лице 
блаженного, ніж йому випав з руки.

Під тягарем безперервної праці Григорій почав слабнути і 
занедужав. Коли вже був прикутий до ліжка, і люди про те діз-
налися, прийшли його відвідати. Він сів і їх запитав: «Що хочете, 
діти! Чого прийшли?». Вони вдячно йому поклонилися і дякува-
ли за багато зусиль, які він чинив заради них, і за те, що місто 
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очистив від єресей. Бо і святі храми, які аріани займали багато 
років, знову повернув на службу правовірності і всім вчинив 
багато добра своїм повчанням та пастирською турботою. Тоді 
попросили: «Тепер, коли від нас відходиш до Бога, помолися за 
своє стадо і за побожного правовірного імператора та цілу цер-
кву». Святий Григорій їх утішив, що його недуга не є смертельна. 
Згодом, як завжди, їх повчив та відпустив. Коли вони відходили 
один юнак залишився і, вхопивши святого за ноги та голосно 
схлипуючи, зі сльозами просив святого, щоб йому простив. Тоді 
Григорій його запитав, що він вчинив. Проте юнак нічого не 
відповідав, тільки гірко плачучи, просив за прощення. Один з 
чоловіків, який стояв спереду сказав: «Отче, то є твій вбивця. 
Єретики його намовили, щоб встромив тобі ніж до серця, але 
Христос тебе охоронив. Він тепер кається і просить тебе за 
прощення». Святий сказав юнакові: «Любий, наш Господь Ісус 
нехай буде до тебе милосердний, та простить тобі гріхи, і я 
тобі прощаю, бо це мені наказує Божа доброта, яка мене спасла! 
Тільки від цієї хвилі будь назавжди нашим. Залиш єресі, навер-
нись до Христа-Бога, тримайся Його і вірно для Нього працюй».

Ціле місто про це дізналося і подивляли свого милосердного 
отця, загорівшись до нього ще більшою любов’ю.

Імператор Теодосій шанував св. Григорія як свого батька. 
Святий дбав насамперед про те, щоб завжди навчати народ. 
Він сам відвідував хворих, молився за них, а Господь їх оздо-
ровляв. Також допомагав скривдженим, заступався за слабких і 
очищував своє стадо від згубних наслідків, завданих єретиками. 
Хоч володів церковним маєтком, але з нього для себе не взяв ані 
драхми. Не перевіряв церковних робітників, скільки вони взяли 
чи скільки витратили, тому що казав: то не є справа єпископа, 
але князів.

У 381 році в Константинополі відбувся Другий Вселенський со-
бор. Між єпископами настали суперечки і незгода, оскільки деякі 
не хотіли підтвердити те, що Григорія вибрали патріархом. Він 
звернувся до них, кажучи: «Мої співпастирі, ви навчаєте інших 
зберігати однодумність. Як потім можете переконати людей 
зберігати однодумність. Якщо я винуватець розбіжностей, то 
я не кращий за пророка Йону. Викиньте мене за борт корабля, 
тільки примиріться між собою і тримайте єдність. Знайте, 
що я не шукаю багатства, ні високого становища або почестей. 
Мене здавна приваблювала пустеля, а ті, що забирають мені 
престол, не можуть відібрати в мене Бога». Імператор і народ 
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переконували його залишитися, але він повернувся на батьків-
щину, у такій же убогості, в якій напочатку прийшов у царське 
місто. Григорій опікувався церквою в Назіанзі, поки у 383 році 
там не було поставлено єпископом Євлавія. Тоді, на останок 
життя, святий повернувся у рідне село Аріанз, де присвятився 
молитві й покаянню. Описує це так: «Живу серед скель і диких 
звірів. Моє помешкання — печера, нічого не маю, крім одної одежі, 
чобіт не потребую, вогню також. Сплю на соломі, вкриваюся 
волосяницею, моя подушка завжди мокра від сліз, які постійно 
течуть з моїх очей». Тут, на самоті, він склав свої знамениті 
вірші задля спасіння безсмертних душ.

Помер блаженний Григорій 389 року. Його тіло поховали біля 
могили батька у Назіанзі. У 950 році, за правління імператора 
Константина VII Багрянородного, мощі святителя Григорія було 
перенесено до Царгорода і покладено у храмі святих апостолів, 
поруч з останками Івана Золотоустого. Нині вони спочивають 
у базиліці св. Петра у Ватикані. Церква називає Григорія Бого-
слова «Учителем Церкви».

Преподобна Синклитикія
(див. ст. 45)
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СВЯТИЙ КСЕНОФОНТ І ЙОГО РОДИНА

Святий Ксенофонт жив у Цар-
городі в V столітті. Він був одним 
з найперших бояр в місті. Воло-
дів багатьма земними достат-
ками, але ще більше чеснотами. 
Він не гордився тимчасовою сла-
вою цього світу та не возносився 
серцем, але був покірним і дуже 
побожним. Мав дружину на ім’я 
Марія, яка була у всьому подібна 
до нього. Вони мали двох синів — 
Івана та Аркадія. Виховували їх 
у великій любові до Ісуса Христа. 
Батьки своїм прикладом показу-
вали дітям, як вони мають жити 
для Бога. Вони самі роздавали ба-
гато милостині, молилися, а коли 

приходили якісь труднощі — терпіли. Навчали своїх дітей, що 
дочасні маєтки, в порівнянні з вічними, є нічим. Ксенофонт і 
Марія повчали своїх синів, бо бажали не лише мати їх спадкоєм-
цями своїх маєтків, але найбільше хотіли, щоб діти наслідували 
їхнє побожне життя.

Згодом батьки віддали Івана з Аркадієм на навчання до фіні-
кійського міста Верит1 у славну філософську школу. Коли вони 
були там на навчанні, Ксенофонт тяжко захворів. Тоді сини по-
вернулися до Царгорода, щоб попрощатися з батьком і одержати 
від нього останнє батьківське благословення. Коли Ксенофонт їх 
побачив, зрадів і відчув, що хвороба від нього відступила. Він 
звелів синам сісти біля свого ліжка та з любов’ю їх повчав, кажу-

1 Сучасне місто Бейрут.
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чи: «Я, мої діти, вже наближаюсь до кінця свого життя. Ви, якщо 
мене любите, то зробіть так, як вам скажу: найперше бійтеся 
Бога і в своєму житті керуйтесь Його Заповідями. Потім 
наслідуйте наше життя, яке ми з вашою матір’ю чесно прожи-
ли. Ми завжди старались дати вам добрий приклад. Після вашого 
народження ми з мамою погодились жити в чистоті для Господа, 
тому і вас прошу, збережіть непорочною свою душевну і тілесну 
чистоту. А якщо вам дасть Бог жити у подружжі, то зберігайте 
шлюбну вірність. Пам’ятайте завжди про бідних та не забувай-
те давати їм милостині. Але найбільше пам’ятайте про тих, 
що служать Ісусові в пустелях, горах та монастирях. Годуйте 
жебраків і не збіднієте, бо самі знаєте, що наш дім ніколи не 
біднів від багатьох трапез, які ми готували для вбогих. Завжди 
пам’ятайте і те, що цей світ промине і його слава буде нічим. 
Мої діти, зберігайте Господні Заповіді, кожний день щиро 
кайтеся, вірте в Господа цілим серцем і будете спасенні».

У наступну ніч Ксенофонтові було видіння, що Бог залишить 
його ще при житті. Зранку він сповістив про це дружині та си-
нам. Всі раділи й прославляли Бога. Коли Ксенофонт повністю 
став здоровий, то сказав своїм синам: «Діти, ідіть, закінчіть 
ваше навчання, та швидко повертайтеся, щоб я потім кожно-
го з вас благословив на законний шлюб». Тоді, посадивши їх на 
корабель зі всім потрібним, відпустив їх у Верит.

Коли вони плили по морю, то дорога спочатку була тихою, але 
раптом здійнявся супротивний вітер і настала несподівана буря. 
Моряки спустили вітрила і корабель був несений бурею невідомо 
куди. Хвилі заливали корабель і всі втратили надію на життя. 
Тоді Іван та Аркадій почали зі сльозами молитися і просити: 
«Господи Ісусе Христе, Помічнику всякого творіння, не зневаж 
нас, згадай про добрі діла нашого батька і задля них залиши нас 
живими». Корабельники, побачивши, що велика буря не зупи-
няється, але, навпаки, збільшується, сіли на малий човен, що 
був на кораблі, і втекли. Юнаки разом з рабами, бачивши їхню 
втечу та загибель корабля, бо він вже розбився й почав потопати, 
повністю втратили надію на життя і почали ще більше плакати. 
Тоді брати, обнявшись, сказали один до одного: «Спасися, брате, 
і прости мені!». Потім сказали до рабів: «Рятуйтеся, добрі брати 
і друзі, спасіться та простіть нам!». Коли корабель повність 
розбився, кожен з них вхопився за якусь дошку, і так всі були 
хвилями віднесені окремо один від одного. Божою благодаттю 
всі були врятовані від смерті. Раби були викинені хвилями в Тир, 
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Іван — у Малмефетан, Аркадій — у Тетрапиргію в Сирії. Але тому 
що ніхто з них не знав, що усі є живі, то брати не так раділи за 
своє життя, як сумували через смерть один одного.

Коли Іван вийшов з моря, подумав собі: «Куди мені тепер іти? 
Піду в монастир і там буду в убогості працювати для Господа, 
який врятував мене від смерті. Думаю, що Бог допустив цю бурю 
і загибель корабля, через те що батьки хотіли нас одружити та 
залишити нам багатство й багато скарбів, бо тоді ми б загинули 
більше в марноті цього світу, ніж в морі. Ісус нам влаштував 
краще життя, коли допустив бурю. Зроблю, як Він хоче, 
бо Господь краще знає, що для мене корисніше. Людина 
нічого не знає, що має бути, але Бог все знає і робить те, 
що хоче, готуючи кожній душі спасіння». Тоді він підніс руки 
до неба і молився: «Господи мій, Ти врятував мене від морських 
хвиль, прошу Тебе, спаси і мого брата Аркадія та відкрий йому 
розум, щоб і він захотів монашого життя. Врятуй і всіх наших 
рабів, щоб у їхньому спасінні прославилось Твоє святе Ім’я». Тоді 
пішов і шукав монастир, молячись і просячи в Бога допомоги. 
Коли він підійшов до одного монастиря, то постукав у ворота. 
Монах, відкривши, його впустив, ввів до своєї келії, дав поїсти. 
Тоді запитав: «Ти звідки?». Той відповів: «Я — убогий подорожній, 
врятований Богом від утоплення, бо в морі розбився корабель, 
а я вхопився за дошку, і носило мене хвилями, але Бог зберіг 
мене живим і море мене викинуло в цім краю». Монах, чуючи 
це, подякував і прославив Господа, що рятує тих, хто на Нього 
уповає. Потім Іван сказав: «Хотів би я стати монахом, якщо Ісус 
Христос, простивши мені мої гріхи, дасть на це милість. Прошу 
тебе, отче, скажи, чи можу тут з вами перебувати?». Брат від-
повів: «Почекай, поки сповіщу про тебе нашому ігуменові, і коли 
зробиш те, що він тобі скаже, то спасеш свою душу». Тоді монах 
пішов і про все розказав настоятелеві. Ігумен сказав привести до 
себе Івана. Пізнавши у ньому монаше покликання, повчив його 
про монаше життя і звелів перебувати в монастирі. По недовгім 
часі він прийняв постриг та монаший габіт. Так перебував Іван 
у тому монастирі, молячись та працюючи для Господа.

Божою силою Аркадій теж зберігся живим. Вийшов на землю 
в Тетрапиргії і, впавши на коліна, молився: «Господи Ісусе, дякую 
тобі, що Ти врятував моє життя і поставив на суші мої ноги. 
Але як мене Ти врятував, так прошу Тебе, врятуй і мого брата 
Івана. Молюсь Тобі, Господи, збережи його Своїм милосердям і дай 
мені ласку знову його побачити». Потім він встав і пішов в село, 
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що було поблизу, там, прийнявши поживу в одного християни-
на — вирушив до церкви. Тоді він знову зі сльозами помолився 
за свого брата, потім ліг на лавці й заснув. Аж ось йому у видінні 
з’явився Іван, який сказав: «Нащо так гірко за мною плачеш, ось 
я, Божою благодаттю, живий, не будь печальний через мене». 
Коли Аркадій встав, був утішений видінням, але подумав, що 
то був тільки сон. Почав розмишляти: «Чи піти до батьків? Але 
через те, що немає зі мною брата, вони будуть дуже сумні. Може 
знову повернутися в школу і, закінчивши навчання, повернутись 
до батьків, але й так їх засмучу. Що мені робити? Пам’ятаю, 
як тато завжди хвалив монаше життя, яке є наближенням до 
Бога. Тож піду в монастир і там буду служити Богові». Тоді він 
помолився і вирушив в Єрусалим, щоб поклонитись святим міс-
цям. По дорозі зустрів одного старого монаха, припав до його ніг 
та сказав: «Молись за мене, святий отче, бо я у великій тузі і пе-
чалі». Старець, який бачив до серця, промовив до нього: «Не будь 
печальний, бо твій брат живий, як і ти, та й усі, що були з вами 
на кораблі збережені Богом, пішли в монастир. Також Іван, твій 
брат, прийняв монашество і скоро ти його побачиш, бо Господь 
почув твою молитву». Аркадій, чуючи це, здивувався пророцько-
му духу того монаха та сказав: «Прошу тебе, не відкинь мене від 
свого лиця, але спаси мою убогу душу і допоможи й мені стати 
монахом». Старець відповів: «Благословен Бог, йди за мною!». Він 
повів Аркадія в лавру св. Харитона, там постриг його, дав келію і 
перебував там з ним цілий рік, навчаючи та наставляючи. Через 
рік старець пішов в пустелю і пообіцяв хлопцеві, що через три 
роки він знову з ним побачиться. Аркадій, прийнявши настано-
ви свого духовного отця, не лінуючись, працював для Господа.

Коли минуло два роки після потоплення корабля, батьки зане-
покоїлись, що від синів довго немає жодної звістки, і послали од-
ного раба до міста Верита відвідати синів у школі та довідатись, 
як вони маються. Слуга довго їх не знаходив, а потім в одному 
місті побачив монаха і впізнав свого товариша, одного із тих, що 
пішли з хлопцями. Він запитав, що сталося з юнаками, а той все 
йому сказав: «Хай буде тобі відомо, що наші пани загинули в морі, 
і з ними всі інші. Я, як думаю, лише один врятувався, і Господь 
дав мені навіть ту велику милість, що я став монахом. Важко 
для мене було повернутися до свого пана з такою звісткою, тому 
я залишився тут, пам’ятаючи про нього в молитвах. Вірю, що 
тим, які Бога люблять, все вийде на добро. Ми обидва знаємо, 
що Ксенофонт Бога любить». Коли раб це почув, то дуже запла-
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кав і теж не хотів повертатися до свого пана, але переконаний 
іншими людьми, повернувся до Царгорода.

Марія, почувши, що раб повернувся, зразу прикликала його і 
запитала, як її діти. Слуга сидів сумний і нічого не хотів говорити, 
але потім сказав: «Обидва ваші сини загинули в морі, бо корабель 
розбився і всі потонули». Пані, чуючи це, виявилась мужньою, 
бо міцно покладалася на Бога. Замість того, щоб зразу плакати 
і впасти на землю, вона трохи помовчала та помалу промовила: 
«Благословен Бог, що так все зробив! Ісус Христос допустив 
те, що вважав за потрібне. Нехай буде Ім’я Господнє бла-
гословенне від нині і довіку!». Потім до раба сказала: «Ти мовчи 
і нікому цього не розповідай. Господь дав, Господь і взяв, Він 
знає, що для нас корисно».

Коли про це дізнався Ксенофонт, то заплакав і сказав: «Хай 
буде благословенне Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа навіки. 
Амінь». Потім звернувся до дружини: «Помолімось до Господа 
за наших дітей, вірю, що вони не загинули, уповаймо на Бога!». 
Тоді вони двоє пішли до каплиці, де цілу ніч молилися. Марія на 
молитві отримала видіння, в якому побачила своїх двох синів, 
що стояли перед Ісусом Христом. Іван мав приготований престол 
і царський вінець, а Аркадій мав світлий вінець, хрест в правій 
руці та приготоване світле ложе. Побачивши це, вони зрозуміли, 
що їхні діти живі, та дуже зраділи.

Потім Ксенофонт з Марією вирушили до Єрусалиму, сподіва-
ючись знайти там своїх синів. Але так не сталося. Пішли також 
до Йордану, щоб і там вознести Богу свої молитви. По дорозі до 
Єрусалиму зустрілися зі старцем, який постриг Аркадія і мав 
пророчого духа. Вони припали до його ніг і просили про благосло-
вення. Бог відкрив старцеві, хто вони є, і тоді він їм сказав: «Не 
сумуйте, ваші діти живі й Бог показав вам славу, яку їм приго-
тував у небі. Йдіть, куди йдете, а коли закінчите свої молитви, 
поверніться до міста і там побачите своїх синів». Коли він так 
сказав, Дух Святий наповнив Ксенофонта і Марію радісною вті-
хою. Тоді вони розійшлися. Батьки пішли поклонитись святим 
місцям, а старець відправився до церкви Воскресіння. Коли він 
там сидів та співав, до нього підійшов юний монах, Іван, син 
Ксенофонта. Старець сказав Йому: «Де ти був дотепер, Іване? 
Ось твій батько та мати тебе шукають, а також і ти сюди 
прийшов, шукаючи свого брата». Іван зрозумів, що старець має 
пророчого духа і просив його, щоб розказав йому про батьків. 
Але старець сказав: «Сядь біля мене і скоро побачиш свого брата». 
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Коли вони трохи посиділи, надійшов інший монах, молодий Ар-
кадій. Він, впізнавши свого старця, підійшов і привітав його. Той 
йому сказав: «Сядь біля мене». Аркадій сів. Тоді старець, трохи 
помовчавши, промовив до Івана: «З якого ти місця, брате?». Той 
почав розказувати: «Я родом з Царгорода, син одного боярина, 
мав брата Аркадія, з ним був посланий у Верит на науку, але в 
морі корабель розбився і всі, крім мене, потонули». Коли Аркадій 
почув ці слова, здивовано подивився на того монаха й впізнав 
свого брата, та й Іван впізнав Аркадія. Вони кинулись один 
одному на шию і з радістю обнімали один одного. Тоді встали 
та подякували Богові, Який дав їм цю велику милість — поба-
чити один одного. Через два дні прийшли Ксенофонт і Марія з 
Йордану. Вони впізнали старця, підійшли до нього та сказали: 
«Задля Господа, отче, сповни свою обіцянку і покажи нам наших 
дітей». Двоє братів стояли біля старця, але, як він звелів, нічого 
не говорили і мали опущені голови. Тоді старець сказав, щоб 
Ксенофонт з дружиною в найнятому домі приготували обід, на 
який прийде він разом з своїми учнями. Коли все було готово, 
старець з Іваном та Аркадієм прийшли на трапезу. Там старець 
промовляв до них багатьма корисними повчаннями, а потім Ксе-
нофонт сказав: «Яких маєш добрих учнів, отче! Якби наші діти 
були таким, як вони!». Тоді старий монах промовив до Аркадія: 
«Дитино, розкажи нам звідки ти прийшов і як ти був вихований». 
Хлопець почав: «Я і мій брат родом з Царгорода, сини боярина, 
виховані в християнстві, батьки послали нас вчитися у Верит. 
Коли ми подорожували, корабель розбився і кожен з нас, вхопив-
ши дошку, плив куди течія його несла. Так за Божим милосердям 
ми залишились живими». Поки він ще говорив, батьки впізнали 
своїх синів і з радості плакали та почали обіймати своїх дітей. 
Після такої радісної новини всі встали та в молитві дякували 
Господу, що все так влаштував. Потім Ксенофонт і Марія за 
спільною згодою просили старця, щоб постриг їх в монашество, 
і він виконав їхнє прохання. Старенький монах заповів їм, щоб 
вони перебували окремо і за короткий час всі розлучились. Тоді 
Марія пішла в жіночий монастир, Ксенофонт, розпродавши всі 
свої маєтки, жив в пустелі, а Аркадій та Іван пішли з старцем в 
пустелю. Так всі, богоугодно проживши, отримали багато дарів 
від Господа і вічну нагороду. Іван та Аркадій прожили багато 
років серед пустинників. Перед смертю Господь об’явив їм час їх-
нього відходу. Через Марію Бог зробив багато чуд і вона померла 
в монастирі. Так само і Ксенофонт отримав дар чудотворення та 
пророчого духа, а на кінець відійшов до вічного Божого Царства.
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ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩЕЙ
СВЯТОГО ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО

Святий Іван Золотоустий1, Царгородський патріарх, помер 
14 вересня 407 року в місті Комани, куди його заслав цар Арка-
дій за намовою своєї дружини Євдоксії. У 434 році патріарший 
престол зайняв його учень св. Прокл2. Одного разу він звернувся 
до народу з проповіддю, у якій палко розказував про святість 
слуги Божого Івана. Зворушені вірні стали просити патріарха 
перенести чесні мощі святого отця до Царгороду. Прокл через 
крик люду навіть не міг довершити своєї промови. Опісля він 
переказав бажання мешканців імператору Теодосієві Молод-
шому (408–450), синові Аркадія та Євдоксії, який тоді тримав 
скіпетр східного римського царства. Імператор охоче погодився 
і відправив в Комани знатних вельмож зі срібною домовиною.

Коли вони туди прибули, місцеві жителі з плачем дивились, 
як посланці відбирають від них їхній дорогоцінний скарб. Але 
ось сталося чудо. Святі мощі враз стали настільки важкими, 
що їх не можна було зрушити з місця. Слуги зрозуміли, що це 
є знак від Бога, і негайно сповістили про це імператора. Він, 
усвідомивши свою провину, написав листа до покійного святи-
теля, в якому перепрошував його, що без попередньої молитви і 
покаяння дерзновенно наказав взяти його останки. Це послання 
посли поклали на груди святого. Потім відбулися молитовні нічні 
чування. Тоді слуги вже без перешкод могли взяти чесні мощі, 
щоб відправити у столицю. Було приготовано імператорський 
корабель, на якому святі мощі мали відправити до Царгороду, 

1 Його пам’ять вшановуємо 13 (26) листопада (див. книгу: «Мученики 
та інші святі», ІV том ст. 244).

2 Його пам’ять вшановуємо 20 листопада (3 грудня) (див. книгу: «Му-
ченики та інші святі», ІV том ст. 283).
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де біля халкедонської пристані їх вийшли зустрічати цар з при-
дворним, патріарх з кліром та усе місто. Однак на морі піднялася 
буря. Судно з мощами святителя неслось кероване невидимою 
Божою силою, а врешті пристало на тому місці, де знаходився 
сад Євдоксії, бо власне через неї Іван Золотоустий зазнав багато 
кривди, а також вигнання. Це сталось, щоб всі побачили його 
невинність та каялися.

Спочатку було покладено мощі до церкви св. Томи, а згодом у 
храм мучениці Ірини. Тут відкрили труну і знайшли тіло цілим, 
неначе мертвий тільки-но спочив. Цар, клякнувши, почав при-
людно жаліти за гріхи батьків супроти святого, а від імені своєї 
матері благав у нього прощення. Плакав також і святитель Прокл. 
Вірні не відходили від домовини цілий день і ніч. Зранку останки 
було перевезено у царській колісниці до храму святих апостолів.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК НЕОФІТ

Святий Неофіт1 народився у 
Нікеї Вітинській побожним бать-
кам Теодору і Флоренції. Хлопця 
виховували по-християнськи і він 
щораз більше закорінювався у лю-
бові до Спасителя. Коли йому ви-
повнилось 10 років, Неофіт почав 
навчатися у школі. Вже тоді через 
нього сильно діяла благодать Духа 
Божого на славу Пресвятої Тройці і 
на спасіння душ. Свій обід він роз-
діляв між бідними товаришами, а 
коли йому інколи для них не ви-
стачало, Господь помножував їжу.

Одного разу по місті поши-
рилась вістка про несподівану 
смерть його матері. Збіглися сусі-
ди і знайомі, всі були здивовані та плакали. Тут прибіг і Неофіт, 
підніс очі й серце до неба, ввізвав до Господа Вседержителя, а 

1 Його пам’ять вшановуємо 21 січня (3 лютого).
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опісля сказав до померлої: «Встань, мати моя!». Флоренція, на 
віру хлопчини, в ту ж мить воскресла. Це побачивши, багато 
поган навернулось до Христа.

Потому святий, з Божого натхнення, оселився в печері на Олім-
пійський горі. Там жив лев. Неофіт йому сказав: «Вийди звідси і 
знайди собі інше житло, бо Господь мені звелів тут жити». Звір, 
чуючи це, негайно утік. Їжу юному затворнику давав сам Бог. 
По деякім часі його батьки наблизились до смерті. Довідавшись 
про це з Божого одкровення, Неофіт прибув до них. Вони дуже 
зраділи і молилися за щасливий перехід у вічність. Коли ж помер-
ли, він роздав успадковане майно і повернувся назад в печеру.

Були це часи правління мучителів Діоклетіана (284–305) і 
Максиміана (286–305). Церква була повсюди переслідувана. У 
Вітинії ігемоном був Децій. Він встановив день, коли всі мали 
вшанувати ідолів. Народ зібрався на площі, і все було пригото-
ване. Зненацька, чудом Божим, посеред площі з’явився Неофіт. 
Святий голосно промовив: «Я посланий, щоб викрити оману 
вашої віри». Децій звелів йому разом з іншими принести жертви 
ідолам. Хлопець у відповідь мовив: «Що робиш, окаянний? Та ж 
ти зводиш стільки людських душ у погибель! Чи не знаєш, що 
за всіх них відповідатимеш перед Страшним Судом Божим і 
будеш вічно мучений у полум’ї пекла?». Розлючений кат наказав 
повісити святого на дереві та бити воловими жилами, а опісля 
поливати оцтом, змішаним з сіллю. Неофіт, мужньо терплячи, 
взивав до присутніх: «Мужі, осліплені беззаконням і одержимі 
невіданням, покайтеся і позбудьтеся тієї пітьмі, яка вас три-
має! Прийдіть до Істинного Світла, Ісуса Христа, щоб отри-
мати вічне життя!». За це Децій повелів роздирати його ребра 
залізними гаками. У таких муках юнак повторяв: «Сину Божий, 
помилуй мене!». Один з радників антипата підійшов до святого 
і казав: «Чого противишся царському наказу? Обіцяй принести 
богам жертви і відразу будеш вільний від цієї великої скорботи». 
Неофіт відмовився: «Я Небесному Богу приношу жертву хвали, 
бездушним кумирам та демонам, які в них живуть, ніколи не 
поклонюся!». І стали ще жорстокіше терзати мученика, так що 
йому було видно кістки. А він співав: «Господь мій Пастир, ні-
чого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені 
лежати. Веде мене на тихі води… Навіть коли б я ішов долиною 
темряви, не боюся лиха, бо Ти зі мною» (Пс. 23, 1–4).

Другого дня привели мученика на місце жертвоприношень та 
знову намовляли до відступництва. На це Неофіт відказав: «Мій 
Боже, Ісусе Христе, дай щоб я був Тобі приємним і любим». 



177

Тоді була розпалена піч, у середину якої кинули хлопця. Щоб 
не залишилось навіть кісток, кати замкнули отвір на три дні й 
ночі. Після того часу слуги, думаючи, що піч вже згасла, відчи-
нили її. Проте раптом вийшло велике полум’я і попалило багато 
безбожників, які прийшли туди подивитися. Блаженний юнак, 
вийшовши з печі, не був анітрохи опалений, але возносив подяку 
Богові, кажучи: «Благословен єси, Господи, що зберіг мене 
непереможеним в муках, рятуючи від підступів ката. Ти 
вогонь на росу перетворив і враз попалив тих, хто достой-
ний вічного вогню. Молюся до Тебе, мій Владико, не осором 
мене, Твого раба, стій біля мене, допоки з Твоєю допомогою 
не звершу свого подвига». Ті, які залишилися живими, взяли 
юнака до судді. Погани були настільки засліплені, що зарахували 
це чудо чарам. Тоді Неофіта засудили на поїдання звірам. Його 
прив’язали до стовпа і спочатку випустили на нього ведмедя. 
Але той відвернувся від мученика і пішов назад у клітку. Так 
само вчинила ведмедиця, яку через її лютість лише два рази на 
рік випускали на арену. Врешті погани вивели лева, якого вже 
п’ять днів не годували. Звір схилив голову перед святим і лизав 
йому ноги. Ігемон, сповнений страху, не знав, що далі роби-
ти, тому звелів убити страстотерпця. Один варвар, котрий там 
стояв, проколов Неофіта списом. Так блаженний передав свою 
непорочну душу в руки свого Господа. Було йому лише 15 років.

СВЯТИЙ ПАВЛИН МИЛОСТИВИЙ,
ЄПИСКОП НОЛАНСЬКИЙ

Святий Павлин1 народився у Бурдігалі, в Галльській Аквіта-
нії2. Його батько був вищим римським чиновником і власником 
обширних земель у Галлії та Італії. У 377 році імператор Граціан 
призначив Павлина консулом у Римі, а через два роки — губерна-
тором південно італійської провінції Кампанії. Під час подорожі 
до Італії Павлин зупинився в Мілані, де завдяки св. Амвросію 
пізнав Христову віру. У місті Нола в Кампанії його зацікавила 
історія мученика Фелікса, який потім став його покровителем.

1 Його пам’ять вшановуємо 23 січня (5 лютого).
2 Теперішнє місто Бордо у Франції.
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Хоча Павлин був високопоставленим чиновником, він боявся 
Бога і жив за Його законом. У віці 30 років, по дорозі до Іспанії, 
він зустрів християнку Терасію, з якою одружився, і повернувся 
до Галлії, де прийняв хрещення. Після трагічної смерті брата, 
а також і сина, який помер через тиждень після народження, 
Павлин і Терасія продали все своє майно, роздали гроші бідним 
і поїхали до Барселони в Іспанії, де хотіли жити дуже скромним 
і духовним життям. Оскільки не мали власних дітей, піклувалися 
про сиріт, яких прийняли до свого дому.

Якось до них прибув жебрак, просячи хліба, але у хаті зали-
шилась лише одна хлібина. Павлин наказав дружині віддати її 
бідному, однак вона не послухалась. Того дня до них прийшов 
посланець від Павлинового багатого друга, сповіщаючи, що він 
кораблем посилає йому багато їжі. Однак один з кораблів, саме 
той останній, з дарами, сьогодні потонув. Почувши те, блажен-
ний докорив Тарасії: «Бачиш, якби ти дала тому чоловікові 
останній хліб, то не сталась би ця шкода. Через скупість Бог 
позбавляє багатьох маєтків».

На Різдво 394 року жителі Барселони звернулися до єпископа 
з проханням висвятити Павлина на священника. Павлин неохоче 
прийняв висвячення, і лише з умовою, що йому не доведеться 
залишатися в Іспанії. Він прагнув вести богопосвячене життя 
біля гробниці свого покровителя Фелікса в Нолі. Він пішов туди і в 
маєтку, власником якого був раніше, зібрав чоловіків, які хотіли 
жити як єгипетські пустельники. З ними він утворив братню спіль-
ноту, члени якої жили в убогості, постили, разом молилися. Вдень 
працювали на полі, а вночі співали псалми та носили звичайну 
лляну одежу. Павлин казав: «Я лише відкинув тягар, який мені 
перешкоджав. Ми залишаємо мало, щоб отримати багато; 
залишаємо проминаюче, щоб прийняти непроминаюче».

Святе життя Павлина стало відомим і тому в 410 році він був ви-
свячений на єпископа Ноли. Він був справді добрим пастирем, го-
товим навіть  життя віддати за овець. Це доводить наступна історія.

На всю Італію тоді нападали люті варвари, Вандали. Де тіль-
ки не ступила їхня нога, там залишалась тільки смерть, плач та 
руїна. Багато людей вони полонили та відвезли у свій край до 
Африки. Одного разу до єпископа Павлина прийшла вдова, яка 
голосила: «Мого єдиного сина забрали варвари. Я чула, що він став 
рабом зятя вандальського царя Риги. Прошу, подай мені щось, 
щоб викупити його, бо він один моя опора у старості й надія на 
прогодування». Павлин старанно шукав, що би міг їй дати, але 
нічого не знаходив. Тоді, просвітлений Святим Духом, мовив до 
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стариці: «Жінко, не маю що тобі дати, хіба себе самого. Віддаюсь 
у твою владу як раб. Продай мене і так викупи свого сина». Вдова 
подумала, що він з неї насміхається, але він переконував її: «Я не 
жартую. Не бійся віддати єпископа на роботу задля звільнення 
твоєї дитини». На кінець від переконав жінку і вони обоє по-
далися до Африки, знайшли дім згаданого вельможі та чекали, 
поки той не вийде на вулицю. Коли це сталось, вдова впала до 
його ніг і благала, щоб 
замість її сина, прийняв 
святого. Той, почувши, 
що Павлин вміє обробля-
ти землю, зрадів, бо саме 
таку людину потребував, 
тому й погодився. По 
деякім часі пан пізнав 
у своєму рабові розумну 
людину і часто приходив 
до нього на поле, щоб на-
сититись його словами.

Одного дня блаженний сповістив йому, що той незабаром ста-
не царем, оскільки цар помре. Князь розповів про це правителю, 
а той виявив бажання побачити Павлина. Зять його покликав. 
На обід, як звичайно, святий приніс свіжу городину. Коли цар 
його побачив, напав на нього страх і він сказав до свого зятя: 
«Нехай цей чоловік скаже правду. Думаю, що він не є простою 
людиною. Бо я цієї ночі уві сні став на суді перед якимись знат-
ними мужами, і їхнім рішенням мене було позбавлено трону 
й влади. Посеред них був і отой». Тоді пан закликав святого й 
наполягав, щоб він сказав, ким був у рідній землі. Довідавшись, 
що він єпископ, вельми настрашився і мовив: «Проси, що хочеш, 
щоб повернутися у свою землю з великими дарами». Павлин на 
це: «Благаю в тебе тільки одного добродійства: якщо можеш, 
вчини, щоб було відпущено на волю всіх полонених з мого краю». 
Князь відразу ж поклопотався про це і ще й обдарував слугу 
Божого багатьма дарами. Так святий уподібнився до Господа 
Ісуса, Який, прийнявши вигляд раба, визволив людський рід від 
рабства диявола. Через кілька днів володар Рига справді помер, 
а на престол возсів його зять.

Після того блаженний Павлин прожив ще доволі років, добре 
дбаючи про Христову Церкву. Помер він у 431 році в Нолі і був 
похований біля гробниці св. Фелікса.



180

ПРЕПОДОБНИЙ ЄФРЕМ СИРИН

Преподобний Єфрем Сирин народився 
306 року в Нізібії1 в Месопотамії. Його батьки 
походили з простого роду і були землероба-
ми. Але незнатність роду винагороджувалась 
християнськими чеснотами і піклуванням 
батьків про виховання сина в страсі Божо-
му. Сам преподобний Єфрем про роки сво-
єї юності говорить: «Я народився на дорозі 
правди, хоч і дитиною не розумів тієї справи. 
Від своїх батьків успадкував віру в Христа. 
Вони вселили в мене страх Божий. Бачив і 
сусідів, що жили в благочесті, чув про бага-
тьох, що постраждали за Христа, бачив як 
і батьки мої Його перед суддею сповідували. 
Серед моєї рідні було багато мучеників». Коли 
Єфрем ще був дитиною, його батькам було 
про нього таке видіння: виноградна лоза ви-
росла на язику дитини і, вирісши, сповнила 
гілками та гронами всю піднебесну, і всі пта-
хи небесні, збираючись, їли з виноградного 
плоду, і на тому місці, де вони зривали грона, 
виростали нові.

Але юні роки Єфрема не пройшли без спотикань. Бувши від 
природи запальним, він легко сповнювався гнівом, а в юному 
тілі виникали нечисті бажання. «За юних літ, — говорить він у 
своїй «Сповіді», — виголосив я обітницю, але не дотримав її, та-
кож був я лихослівний, бився, сіяв чвари, сперечався зі сусідами, 
заздрив, подорожніх не вітав, з друзями був жорстокий, сварився 

1 Сучасне місто Нусайбін, що знаходиться на кордоні Сирії і Туреччини.
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за дрібниці, чинив часто нерозсудливо, вдавався до поганих заду-
мів і блудних думок». А допитливість молодого незрілого розуму, 
який намагався пізнати те, що понад його сили, і молодеча лег-
коважність навели його на сумніви стосовно Божого провидіння. 
«В юності, — говорить він, — коли жив я ще у світі, нападав на 
мене ворог; і в цей час юність моя майже переконала мене, що 
те, що з нами відбувається в житті, є випадковим. Як корабель 
без керманича не рушає з місця, а інколи і перекидається, якщо 
не прийде до нього на допомогу або ангел, або людина, так було 
й зі мною».

Та Господь не залишив без напоумлення юнака, який мав 
такі сумніви. Одного разу, за наказом батьків відправившись за 
місто, Єфрем затримався і зупинився ночувати в лісі разом з пас-
тухами. Вночі напали на стадо вовки і роздерли овець. А пастухи 
звели наклеп на Єфрема перед господарями стада, начебто ніби 
він привів злодіїв, які розікрали овець. Єфрем був поставлений 
перед суддею. «Я виправдовувався, — говорить він, — розпові-
даючи, якою була справа. Тоді привели якогось, спійманого на 
перелюбстві з жінкою, що втекла й сховалася. Суддя, відклавши 
дослідження справи, обох нас відправив до в’язниці. Там зустріли 
ми одного землероба, приведеного туди за вбивство. Але так, як 
той, що зі мною, не був перелюбником, ані землероб — убивцею, 
так само і я не крав овець. Тим часом, у моїй справі взяли на 
допит пастухів, у справі землероба знайдене було мертве тіло, 
а в справі перелюбника привели чоловіка винної жінки; тому 
їх стерегли в іншому домі. Пробувши там сім днів, на восьмий 
бачив я уві сні, що хтось говорить мені: “Будь благочестивим 
і зрозумієш Божу справедливість та провидіння; пригадай свої 
минулі вчинки і по собі пізнаєш, що ці люди не терплять неспра-
ведливо, бо винні не уникнуть покарання”». Єфрем, прокинув-
шись, пригадував свої діла, шукаючи свою провину. Згадав, що 
якось, будучи в цьому ж селі, серед ночі на полі вигнав з огорожі 
корову одного бідного чоловіка і задля веселощів ганяв її по полі. 
Замучена тварина забігла до лісу, а там її наздогнав хижий звір 
і роздер. Як тільки Єфрем розповів ув’язненим цей сон і свою 
провину, вони, за його прикладом, визнавали і свої: землероб 
бачив людину, що тонула в річці, і міг їй помогти, однак не до-
поміг, а міщанин приєднався колись до оскаржувачів жінки, 
яку несправедливо звинуватили в перелюбстві. «Вона, — говорив 
він, — була вдовою; брати її, звівши на неї провину цю, позбавили 
її батьківської спадщини, давши, за домовленістю, частку з неї 
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мені». Далі Єфрем продовжує: «І якби все це сталося тільки зі 
мною, можна було б сказати, що це лиш збіг обставин».

Наступного дня градоначальнику було представлено ще п’я-
теро людей, звинувачених в різних неправдивих злочинах. З 
них двоє були братами обмовленої вдови, взяті до в’язниці за 
інші їхні злодіяння; а решта були невинні в тому, за що були 
ув’язнені, але, як самі зізнались Єфрему, колись лжесвідчили. 
Тим часом призначили нового суддю. Він був знайомий з бать-
ками Єфрема і з ним самим, але Єфрем одразу не впізнав його. 
Напередодні, коли всім ув’язненим належало з’явитися перед 
суддею, Єфрем знову побачив уві сні Того, Хто говорив: «Наступ-
ного дня ти будеш звільнений, а інші підпадуть справедливому 
суду; увіруй, покайся за гріхи і зміни своє життя та мислення». 
І справді, наступного дня суддя розглянув справи обвинуваче-
них; визнав невинними ув’язнених помилково або зловмисно, 
а видав на поїдання звірам викритих або тих, що зізналися в 
злочинах. А коли дійшло до Єфрема, новий суддя впізнав його, 
однак став довідуватися все за порядком і намагався випитати, 
як це було з вівцями. Побачивши, що Єфрем говорить щиро, 
суддя наказав пастухів стада висікти різками, щоб дізнатися 
правду. Під ударами вони зізналися і розповіли, як вовки вночі 
роздерли стадо. Пастухів покарали, а молодого Єфрема відпу-
стили. Він був вірний напоумленню Того, Хто йому явився. Ще 
у в’язниці дав обітницю посвятити все своє життя покаянню, 
тому незабаром покинув світ та віддалився в навколишні гори 
до пустельників.

У пустелі Єфрем знайшов собі доброго вчителя, св. Якова 
Нізібійського, який незадовго став єпископом Нізібії. Під його 
проводом він віддався молитві і розважанню про смерть і суд, 
при згадці про які з очей його лилися потоки сліз. «Плакати для 
Єфрема, — пише св. Григорій Ніський, — було те саме, що для 
інших вдихати повітря, день і ніч в його очах були сльози». А втім 
не менше було і його уповання на Бога, у всіх ділах і думках з його 
серця виривалися слова псалма: «На Нього уповає серце моє!». От 
що читаємо в його рукописах: «Коли іду на відпочинок, любов 
Твоя до людей, о Господи, приходить мені на думку, і я 
встаю посеред ночі, щоб дякувати Тобі. Однак згадка про 
гріхи мене лякає, і я починаю проливати сльози, вже б і 
зневірився, якщо б не поспішили укріпити мене, напівмер-
твого, розбійник, митар, перелюбниця, жінка-хананейка, 
самарянка та інші!».
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В 325 році єпископ Яків взяв з собою свого учня Єфрема на 
Перший Вселенський Собор. Біля св. Якова Єфрем пробував 
аж до його смерті. Згодом святий переселився до міста Еде-
си1, в навколишніх пустелях якого мешкало багато монахів-по-
движників. Коли ж обходив ті місця, то молився до Господа 
кажучи: «Господи Ісусе Христе, сподоби мене знайти такого 
чоловіка, який би повчив мене зі Святого Писання». І коли він 
входив у міські ворота, зустрів жінку-блудницю. Подивившись 
на неї, він засмутився і сказав собі в думці до Бога: «Господи, Ти 
зневажив моління Твого раба: як-бо має оця грішниця повчити 
мене словами з Писання?». Стояла і жінка й дивилась на нього. 
І сказав до неї св. Єфрем: «Скажи мені, жінко, чому тут стоїш 
і дивишся на мене?». Жінка відповідала: «Дивлюсь на тебе, як 
та жінка, що від ребра Адамового була взята. Ти ж не дивися на 
мене, але дивись у землю: з неї ж взятий ти». Не сподівавшись 
почути такі слова від блудниці, Єфрем прославив Бога, кажучи: 
«Якщо жінки у цьому місті такі розумні, то які чоловіки тоді 
будуть?».

Коли преподобний перебував у місті, випадково поблизу його 
хатини жила інша жінка-блудниця. Захотіла вона спокусити мо-
наха. Відчинивши віконце його хати, побачила святого, що стояв 
і варив собі їжу. Тоді почала говорити до нього: «Благослови, 
пане». Преподобний глянув до вікна і, бачивши, що вона загля-
дає, сказав до неї: «Господь благословить тебе». Сказала жінка: 
«Чого ще бракує до твоєї їжі?». Святий відповів: «Треба мені три 
цеглини і трохи глини, щоб замурувати віконце, в яке ти сюди 
заглядаєш». Тоді та блудниця почала безсоромно спокушувати 
святого до гріха. Той же на це відповів: «Але тільки на тому 
місці, на якому я тобі скажу». Запитала блудниця: «І де є це міс-
це?». А святий сказав: «На площі міста». Тоді жінка, зніяковівши, 
сказала: «Хіба не соромишся ти людей?». «Якщо соромимося 
людей, — відповів святий, — то наскільки більше треба со-
ромитися і боятися Бога, який знає людські таємниці, і 
який буде судити весь світ і воздасть кожному за ділами 
його». Почувши це, блудниця розкаялась і, прийшовши, впала 
до його ніг, плачучи: «Рабе Божий, настанови мене на шлях спа-
сіння, щоб я позбулася своїх ганебних гріхів і знайшла прощення 
в Бога». Преподобний, з Писання утвердивши її в покаянні, віді-
слав до жіночого монастиря і так врятував її душу від загибелі.

1 Сучасне місто Шанлиурфа в Туреччині.
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Один із Едеських пустельників бачив таке видіння про св. Єф-
рема: «Бачив я вночі на небі множини ангелів, сяючих небесним 
світлом. Один із них тримав в своїй руці сувій, списаний зовні 
та всередині, і звертаючись до інших, говорив: “Кому, думаєте, 
я віддам цей сувій?”. І коли одні вказували на одного монаха, а 
інші на іншого, той ангел сказав: “Ніхто не є такий покірний і 
смиренний, як раб Божий Єфрем”, — і тут же вклав цей сувій 
в уста Єфремові». І з тієї хвилини душа св. Єфрема була так на-
поєна благодаттю Духа Святого, що з уст його линули повчання 
та поради, напоумлення та правила, притчі та порівняння, які 
своєю простотою зворушували людські серця.

Преподобний Єфрем не залишався тільки в пустелі, але часто 
приходив до міста Едеси і там проповідував Боже слово як хри-
стиянам, так і поганам. Коли говорив про другий прихід Христа і 
про страшний суд, люд так плакав, що ридання заглушували його 
слова. Одного разу він говорив до своїх учнів: «Як предстану 
я, грішний, перед престолом справедливого Судді? Як мені, 
нікчемному, стати разом з тими, які принесли в своєму 
житті плоди покаяння? Що робитиму, коли святі в небі 
пізнаватимуть один одного? Хто тоді впізнає мене? Му-
ченики покажуть свої рани, подвижники — свої чесноти, 
а що покажу я, крім лінощів і недбайливості?».

Єфрем так утвердив святу віру в Едесі, що навіть імператор 
Юліан Відступник не наважився переслідувати там християн. А 
єретиків святий перемагав не тільки проповідями, проголошени-
ми по церквах, а й викривальними листами, якими укріплював 
правдивих християн. Коли єретики під час своїх відправ вико-
ристовували вірші і тим потягали за собою людей, то св. Єфрем 
почав складати духовні пісні, що їх співали по правовірних цер-
квах жіночі хори. Ті пісні мали великий вплив і спричинилися до 
укріплення правдивої віри. Життєписці св. Єфрема зазначають, 
що за своє життя він поборов аж дев’ять різних єресей, що роз-
бивали єдність Христової Церкви.

Близько 370 року вибрався преподобний Єфрем в дорогу 
з Едеси до Каппадокійської Кесарії відвідати св. Василія Ве-
ликого, якого вже давно хотів бачити. Він побачив у видінні 
вогненного стовпа, що сягав від землі аж до неба, і почув голос: 
«Єфреме, Єфреме! Таким, як цей стовп, є св. Василій!». При-
йшовши до Кесарії на свято Богоявлення, він застав св. Василія 
у церкві в оточенні численного духівництва. Єфремові здалося, 
що архиєпископ Василій любується в пустій славі, тому поду-
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мав собі: «Шкода мого труду, бо чи міг би бути цей муж вогнен-
ним стовпом?». Але як тільки Василій почав проповідь, Єфрем 
побачив, що слова з його уст виходили, як вогонь, і спалюва-
ли всяке зло. Здивований, Єфрем сказав: «Направду, великий 
є Василій, направду, він є вогненним стовпом, направду, Святий 
Дух промовляє його устами!». Святий Василій внутрішнім про-
свіченням пізнав, що св. Єфрем є в церкві і запросив його до 
себе на розмову. Згодом хотів також висвятити його на священ-
ника. Однак Єфрем у своєму смиренні відмовився. Тоді Василій 
висвятив його на диякона.

Коли святий повернувсь до Едеси, застав у місті великий 
голод. Багачі не хотіли допомогти бідним зі своїх маєтків. Пре-
подобний Єфрем проповідями схилив затверділі серця багачів 
до милостині і сам узяв на себе працю — розпоряджатися їхніми 
пожертвами. А коли після скрутного часу настало врожайне літо, 
він, покинувши місто, вернувся в гори до своїх учнів. Проживши 
ще декілька літ, він тяжко захворів і 379 року спочив у Госпо-
ді. Помер святий на руках своїх учнів. Жителі Едеси, які його 
дуже любили, у численному зібранні народу, церковного клиру 
та пустельників, за заповітом Єфрема поклали його тіло там, де 
ховають чужинців. Згодом його нетлінні мощі були перенесені 
до церкви.

Святий Єфрем написав багато творів, у яких пояснював Свя-
те Письмо Старого й Нового Завіту, викривав фальшиві вчення 
різних єретиків, викладав правдиву науку Христової Церкви. 
Святий Єронім свідчить, що його твори в деяких церквах читали 
одразу після Євангелії, а церковні пісні св. Єфрема й досі співа-
ють у сирійських церквах. Його роздуми про тайну відкуплення 
людського роду і муки Спасителя є дуже глибокими.

Папа Бенедикт XV 1920 року проголосив преподобного Єф-
рема Сирина учителем святої Христової Церкви.
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ПЕРЕНЕСЕННЯ ЧЕСНИХ МОЩЕЙ
СВЯТОГО ІГНАТІЯ БОГОНОСЦЯ

Святий Ігнатій Антіохійський (Богоносець) загинув мучениць-
кою смертю в Римі за імператора Траяна (98–117), який наказав 
кинути святого на розтерзання диким звірам. Вірні позбирали 
його кості і спочатку поховали їх в Римі, а згодом загорнули в 
полотно й відіслали до Антіохії для оборони того міста, оздоров-
лення недужих та на радість усім християнам і на славу Ісуса 
Христа, за Якого Ігнатій охоче віддав своє життя. Коли святі мощі 
прибули до Антіохії, вірні спочатку їх поховали в дафнійському 
передмісті, а близько 450 року перенесли їх до нової церкви, яку 
побудували за наказом імператора Теодосія Молодшого (408–450) 
на місці зруйнованого капища поганської богині Фортуни. Го-
сподь прославив святі мощі численними чудами. У половині 
VII століття їх перенесли до Риму в церкву святого папи Климента.

СВЯТИЙ ФРАНЦИСК САЛЕЗЬКИЙ

Учитель Католицької Церкви св. Франциск Салезький наро-
дився 21 серпня 1567 року в герцогстві Савоя. Він був найстар-
шим сином графа де Саля, в якого потім народилося ще 13 дітей. 
Наступного дня після народження хлопця принесли до церкви і 
охрестили. Як тільки побожна мати окріпла, то поспішила з дити-
ною до храму, щоб подякувати Господеві та випросити собі Божу 
допомогу для виховання сина. Там священник віддав її дитину 
під опіку Матері Божої. Мати багато молилася за малого Фран-
циска і тому він був добрий, скромний та слухняний. Щоб його 
чиста душа не осквернилася, вона добре його пильнувала і не 
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розпещувала. Одяг він мав простий, 
але чистий. Мати не давала сину різ-
ні ласощі, але такі страви, які були 
для нього корисними. Змалечку вона 
розказувала йому про Бога Отця, 
який Він до нас добрий, бо сотво-
рив нас, а також про Ісуса Христа, 
Божого Сина, який, народившись, 
був покладений в ясла, і потім терпів 
на хресті, щоб нас спасти. Франциск 
ще не вмів говорити, але уважно 
слухав те, що говорила йому мама. 
В його маленькому серці виросла ве-
лика любов до Ісуса. Його перші сло-
ва були: «Бог і мама мене люблять».

Коли Франциск трохи підріс, то 
мати з радістю читала йому історії 
з життя святих і додавала до них 
необхідні повчання. Через те в серці малого хлопця зродилося 
велике прагнення до святості. Він перепиняв маму словами: «Ма-
тусю, я теж хочу стати святим». Мама раділа з такої ревності 
хлопця та підбадьорювала його: «Якщо хочеш, то Господь Ісус 
дасть тобі до цього Свою ласку». Одного разу Франциск почув, 
що про одного старшого учня говорять: «Це є святий хлопець». 
Він зразу хотів його наслідувати. Коли побачив, що той хлопець 
при молитві нахиляє голову трохи вправо, то і сам старався на-
хиляти свою голову так само. Франциск так робив довший час, 
але згодом зрозумів, що це йому ніяк не допомагає стати святі-
шим. З того він пізнав, що святість не залежить від зовнішньої 
поведінки, але від внутрішнього життя молитви і любові до Бога.

Одного дня Франциск знайшов плащ робітника, який працю-
вав в їхньому замку. Плащ був прикрашений яскравою шовко-
вою стрічкою. Ця стрічка дуже сподобалась хлопцеві і він її собі 
взяв. Коли робітник після праці хотів одягнути плащ, то побачив, 
що стрічки немає. Він почав її шукати, але не знайшов. Коли 
батько хлопчика довідався про це, то почав шукати винуватця. 
Тоді Франциск одразу признався, що це він вкрав стрічку, і з 
великим жалем клякнув перед батьком та просив про прощення. 
Ті, що стояли навколо, були цим зворушенні та просили батька, 
щоб він не карав хлопця. Але мудрий батько бачив, що якщо 
не покарати відразу, то ця провина би вкоренилася. Він взяв 
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мітлу, набив сина та наголосив, що так легко його карає тільки 
через те, що це є перший раз і що він сам щиро признався. Кара 
принесла свої плоди, бо з того часу Франциск вже більше нічого 
не брав без дозволу, навіть плодів з саду.

З роками у Франциска стала зростати велика ревність та лю-
бов до Ісуса Христа. Бажанням його серця була тільки служба 
Богові. Але його батько, людина військового стану, мало звертав 
увагу на побожність свого первородного сина і мріяв про славну 
світську кар’єру для нього. Коли хлопцеві виповнилось 14 років, 
батько відправив його вчитися до Паризького університету, де 
після навчань з філософії і красномовства він вчився битися на 
шаблях та їздити на конях. Після всіх цих занять хлопець присвя-
чував час прагненню свого серця: вивчав Святе Письмо, сердеч-
но молився до Матері Божої, обіцяючи Богові досмертну чистоту, 
та думав про те, щоб повністю посвятити себе на службу Богові.

Коли Францискові було 18 років, його почав мучити страх, 
що він втратив Божу ласку та що його чекає вічне прокляття. 
Він втратив все прагнення до молитви і праці. Франциск довго 
терпів від великого душевного неспокою, аж поки від безнадій-
ності його не врятувала Пречиста Діва Марія, перед фігуркою 
якої він молився: «Згадай, всемилостива, Діво Маріє…!». Після 
того Франциск вже без страху продовжував своє навчання. З 
Парижа він поїхав вивчати право до університету в Падую. Там 
він відзначався пильністю в навчанні та чеснотливим життям. 
Коли Франциск з відзнакою склав іспити у Падуї, то як доктор 
права повернувся додому. Батько, радіючи успіхам свого сина, 
готував йому щасливе життя в подружжі з багатою дівчиною. Але 
Франциск, повернувшись додому, рішуче повідомив тій дівчині, 
що він не має наміру одружуватись. Після того він не прийняв 
ані високої посади в Савойському сенаті, яку йому, як молодому 
доктору права, запропонував сам князь.

Після свого повернення додому Франциск познайомився з єпи-
скопом Женеви Клавдієм де Ґранієром, який проживав біля його 
родинного маєтку в Аннесі, бо його єпископську столицю посіли 
протестанти-кальвіністи1. За допомогою цього єпископа двою-
рідний брат Франциска, канонік Людовік Селезький, постарався 
про призначення Франциска архипресвітером ради в Женевській 
єпархії. Цю несподіванку Франциск прийняв тільки задля того, 

1 Кальвінізм — напрям протестантизму, що виник у Швейцарії в 
XVI столітті. Його назва походить від імені засновника Жана Кальвіна.
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щоб таким чином батько швидше погодився на його висвячення  
на священника, бо з ним Францискові було важко порозумітися. 
Батько був дуже незадоволений, що син не хотів одружитися й 
стати сенатором. Але згодом, як добрий католик, він сказав: «Мій 
сину, якщо справді тебе кличе Божа воля, то ти мусиш послуха-
ти. Бо хто я такий, щоб противитися Богові?». Почувши ці бать-
кові слова, Франциск був дуже радий, бо чистотою свого серця 
і глибоким пізнанням вже давно готувався до священства. Так 
через шість місяців, 1593 року, він був висвячений на священни-
ка. Перед тим, як вперше принести жертву Пресвятої Євхаристії, 
Франциск відбув реколекції. Закінчивши їх, він постановив, що 
кожну вільну хвилину дня буде використовувати для приготуван-
ня до відправи наступної Служби Божої, щоб на питання: «Що 
ви робите?», він міг відповісти: «Готуюсь до Святої Літургії». Це 
була зворушлива хвилина, коли син вперше власноруч подавав 
Святе Причастя своїм батькам. Відразу після висвячення Фран-
циск з великою ревністю взявся до душпастирської праці. З лю-
бов’ю сповідав людей. Просто і зрозуміло проповідував по різних 
місцевостях без поширених тоді латинсько-грецьких висловів.

В той час Христова Церква в Женевській єпархії, а особливо 
в провінції Шабле, перебувала в упадку, а тому католики пере-
ходили до кальвіністів. З тієї причини єпископ послав туди на 
місію одного священника, але той не зміг там витримати і був 
змушений вернутися. Тоді єпископ розказав про цю справу на 
засіданні ради. Франциск піднявся та сказав: «Ваше Преосвя-
щенство, якщо вважаєте мене здатним до такої місії, прошу 
мене туди послати. Я буду щасливий, якщо буду там працю-
вати». Єпископ відразу погодився на це, але батько Франциска 
був проти. Прийшовши з сином до єпископа, він просив його, 
щоб не відправляв Франциска на таку місію. Коли єпископ вже 
майже погодився зробити так, як казав батько, тоді Франциск 
став просити, кажучи: «Чи хочете, Преосвященний, зробити 
мене негідним Божого Царства? Поклавши мою руку на плуга, 
тепер хочете, щоб я оглядався назад на якісь земні пере-
шкоди?». Чуючи ці слова, єпископ почав просити батька побла-
гословити сина на святе діло, але той не захотів. Тоді Франциск 
діяв відповідно до своєї совісті та Божої волі і пішов на місію, де 
на всю провінцію було тільки 20 католиків, до того ж у підпіллі.

Франциск 4 роки проповідував у тому краю сам посеред не-
приятелів. Батько на нього гнівався, а князь не дав йому по-
трібних грошей. Франциск помер би з голоду, якщо б його мати 
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таємно не посилала йому грошей. Як місіонер він подорожував 
пішки, не маючи з собою особистих речей, а слуга, який його 
супроводжував, був глухонімий. Не раз траплялося так, що в 
небезпеці для свого життя був змушений ховатися в стодолі чи 
в печі, або мусив вилізти на дерево, щоб врятуватись від голод-
них вовків. Це все він би з радістю переносив, якщо б його місія 
мала хоча б трохи успіху. Йому здавалося, що все це намарно. 
Він проповідував, диспутував, відвідував окремі родини — і все 
марно, бо люди не навертались. Чим більші він мав перешко-
ди, тим більше зростала його довіра до Бога. Франциск постій-
но шукав якихось нових способів як достукатися до твердих 
кальвіністських сердець. У той час він почав складати невеликі 
листівки з католицькими повчаннями, переписував їх і розсилав 
усіма можливими способами. Проповідував просто та сердеч-
но, піклувався про дітей, давав убогим милостиню і так зламав 
відпір людей та здобув їхні серця. Після чотирьох років праці 
католицька віра й богослужба в провінції Шабле були відновлені. 
Коли туди приїхав єпископ Ґранієр на архиєрейські відвідини, то 
побачив, що в Шабле Боже Царство було закріплене й поширене.

За деякий час єпископ Ґранієр бажав призначити отця Фран-
циска єпископом-помічником з правом наступництва. Святий 
відмовлявся, але з Божої волі погодився на пропозицію єпископа 
й поїхав до Рима, щоб прийняти свячення. Там папа Климент VIII 
забажав, щоб молодий кандидат на єпископа у його присутності 
склав відповідний іспит. Коли Франциск успішно склав іспит, папа 
рукоположив його на єпископа. Святий повертався з Риму вже 
як єпископ-помічник, щоб з новою ревністю продовжувати свою 
апостольську працю над спасінням душ. Рік після того помер його 
батько, якого укріпив до відходу у вічність його люблячий син.

Після смерті єпископа Ґранієра 1602 року св. Франциск став 
його наступником, поселившись в Аннесі. Життя єпископа було 
життям євангельської убогості. Усі справи єпархії він знав до-
сконало. Багато проповідував і сповідав. У 600 парафіях своєї 
єпархії організував навчання катехизму. Діти його любили й 
горнулися до нього. Святий сам особисто навчав богословів і 
чим більше священників виходило з-під його руки, тим меншою 
ставала небезпека, що церква стане світською.

Особливою чеснотою св. Франциска Салезького, якою він 
притягав до себе людські серця, була лагідність. Одного разу 
він сказав, що три роки вчився тій чесноті в Христовій школі, 
тобто на молитві під хрестом. Його лагідність в основному ви-
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пробовувалась тоді, коли громади людей так йшли до нього за 
повчаннями й порадами, що він навіть не мав часу й дихнути. 
Про такі хвилини він висловився ось так: «Бог використовує такі 
нагоди для того, щоб випробувати нас, чи наші душі досить 
міцні, щоб витримати кожний наступ. Найсильнішим засобом 
проти нетерпеливості є ласкаве й ввічливе мовчання. Як ми 
починаємо говорити, то до наших слів вмішується самолюбство 
та виривається якесь словечко, що поранить серце й на довший 
час забере спокій. А як не скажемо нічого, то збережемо весе-
лість, буря стишиться, гнів і замішання відступлять, а єдине, 
що залишиться, — чиста й тривала радість».

У своїй книжці «Трактат про Божу любов» св. Франциск 
навчав, що «мірою любові є любов без міри». Саме такої заса-
ди він дотримувався і в житті, а його любов до Бога, віддзер-
калювалась у відносинах з людьми. Також Франциск написав 
близько 20 000 листів, в яких були повчання про духовне життя 
адресоване багатьом душам, зокрема і св. Жанні де Шанталь, 
майбутній головній настоятельці Чину «Сестер Відвідин Марії» 
(Візиток), який вона заснувала під духовним проводом святого 
в 1610 року. А книжка св. Франциска «Філотея» з повчаннями 
про правдиву побожність була прийнята як духовний шедевр і 
перекладена на багато інших мов.

У 1622 році Франциск поїхав до Авіньйона, щоб обговорити 
деякі справи єпархії з королем. Перед від’їздом він полагодив усі 
справи, наче б знав, що вже додому не повернеться. В Авіньйоні 
святий поселився в будиночку городника біля монастиря Сестер 
Відвідин Марії. Він увесь місяць давав їм корисні науки про ду-
ховне життя. Коли одна з сестер спитала його, яку головну чесно-
ту, на його думку, повинні плекати сестри, він написав на аркуші 
паперу великими буквами одне слово: ПОКОРУ. В різдвяний час 
Франциск безперестанку проповідував та сповідав, незважаючи 
на своє здоров’я і потребу відпочинку. Тоді його спаралізувало. 
Він терпеливо лікувався, однак це не тільки не повернуло йому 
здоров’я, але навіть скоротило життя. Прийнявши Святу Тайну 
Єлеопомазання, святий молився і перебував в єдності з Богом. 
В день його смерті до нього прийшли люди і, коли вони стали 
навколішки довкола його смертної постелі та молилися літанію за 
помираючих, він спокійно віддав Богові свою святу душу. Його 
останнє слово на землі було: «Ісус». Святий Франциск помер на 
56 році життя, 20 з яких був єпископом.

У 1665 році папа Олександр VII проголосив Франциска свя-
тим, а 1877 року папа Пій ІХ — Учителем Церкви.
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ТРИ СВЯТИТЕЛІ: СВЯТИЙ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ, 
СВЯТИЙ ГРИГОРІЙ НАЗІАНСЬКИЙ
ТА СВЯТИЙ ІВАН ЗОЛОТОУСТИЙ

За правління благочестивого 
імператора Олексія Комина (1081–
1118) серед Константинопольських 
теологів і філософів почалась ве-
лика суперечка: хто з цих трьох 
святих отців є найбільшим. Одні 
ставили вище всіх Василія через 
його строге життя і практичні на-
станови для монахів та мирян. Де-
які прославляли Івана Золотоустого 
як людину милосердну до тих, що 
каялись, та як знаменитого пропо-
відника, слова якого проникали і 
до найзатверділіших грішних сер-
дець. Ще інші, навпаки, вважали 
першим Григорія Богослова через 
його глибоке пізнання Пресвятої 
Трійці і красномовність творів. Та-
ким чином всі вони когось одного 

зі святителів вивищували, а двома іншими погорджували. Через 
це виник немалий розбрат: одні називали себе йоанітами, дру-
гі — василіанами, треті ж — григоріанами. Цей спір вирішили 
самі святі, явившись єпископові міста Євхаїди Івану, людині 
вельми побожній та вченій. Вони сказали йому: «Як бачиш, ми 
рівні перед Богом; у нас немає ні розділення, ні якоїсь супереч-
ності. Кожного з нас у свій час Дух Божий спонукав написати 
відповідні повчання для спасіння людей, а чого ми навчилися в 
тайні, те передали явно. Немає між нами ні першого, ні другого, 
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але що один каже, те обидва підтримують. Тому накажи тим, 
хто сперечається через нас, не розділятися, бо як за життя, 
так і після своєї кончини ми стараємося приводити до миру й 
однодумності всі кінці вселенної. На знак того, що ми одне в Бога, 
признач в один день святкувати нашу пам’ять. А ми, оскільки 
маємо ласку в Бога, будемо заступниками у спасінні тим, хто 
вшановують нас». Коли блаженні сказали це, стали підніматися 
на небо, сяючи невимовним світлом.

Блаженний Іван примирив ворожі сторони і за його клопо-
танням було встановлено свято трьох святителів, призначене 
на 30 число місяця січня (за юліанським календарем — 13 лю-
того). Це сталось у 1084 році.

Свята Церква вшановує кожного зі святих ще й окремо: Ва-
силія Великого — 1 (14) січня, Григорія Богослова — 25 січня 
(7 лютого), Івана Золотоустого — 13 (26) листопада.

СВЯТА АГНЕТА, ДІВА І МУЧЕНИЦЯ

Батьківщиною святої мучениці Агнети1 був Рим. Її батьки 
були благочестиві християни. Ще з дитинства вона запалилась 
великою любов’ю до свого Господа Ісуса і посвятила цілу себе 
служінню Йому. Коли дівчині виповнилось тринадцять років, 
побачив її син міського єпарха, коли вона верталась з дівочої 
школи додому. Юнак відразу ж любові до неї сповнився і, до-
відавшись, де живе, почав посилати Агнеті різноманітні пода-
рунки, просячи, щоб погодилась вийти за нього заміж. Особисто 
і через знайомих переконував діву нікому перед ним першості 
не давати. Свята всі дари відкидала, наче сміття, кажучи, що 
заручена з набагато славнішим Женихом, якого любов не хоче 
втратити. Хлопець подумав, що Агнета хоче коштовніших дарів, 
тож більші й дорожчі приготував: каміння і бісер, прикраси й 
дорогий одяг, і сам те приніс до неї, ще й спадок свій весь обі-
цяв, якщо погодиться невістою йому бути. Свята ж від дарів тих 
відвернулась і йому відповіла: «Відійди від мене, пристрасний 
юначе, бо випередив тебе інший Шанувальник, якому ти ніко-
ли дорівнятися не зможеш». Юнак же той думав про себе, що 

1 Її пам’ять вшановуємо 21 січня (3 лютого).
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ніхто йому походженням, красою 
та багатством не дорівняє. Свята 
діва ж промовила в захваті: «Же-
них мій всіх людських синів 
перевищує, сонце і місяць кра-
сі Його дивуються. Матір’ю ж 
Його є діва. Обручник мій все-
могутній, тремтять перед 
ним всі князі, ангели служать 
Йому, небеса Йому троном, а 
земля — то підніжок ніг Його. 
Торкнеться Він гір, і димують 
вони, морю погрозить, і хвилі 
втихають. Його подихом хворі 
вздоровляються, а велінням 
Його мертві воскресають. 
Все, що в морі й на землі — то 
власність Його. Усе золото гір 
і коштовне каміння від сходу 
й до заходу сонця належить 

Йому. Його ж єдиного любов є істинна, ніхто більш люби-
ти не може, як Він. Все Він віддав за обручницю свою: й 
славу неба полишив і ганебної смерті зазнав. Перснем віри 
Своєї заручив Він мене, одягнув мене в одяг золототканий 
ласки Своєї, опоясав мене благородством, а голову мою 
увінчав нев’янучим дівства вінцем. Всі ці дари я дістала 
від Нього, і ще більші мені обіцяв, коли вірність Йому збе-
режу. Як же можу залишити Того, з ким я міцно союзом 
любові зв’язалась?». Не змігши добитися свого, юнак відійшов 
і, розпалений нечистою похіттю, впав у недугу.

Його батько Симфроній, дізнавшись причину синової хворо-
би, зразу побіг до батьків дівчини, щоб домовитись на шлюбі. 
Але Агнета, як і спершу, відмовлялася, мовивши: «Ніколи не 
відречуся свого попереднього Обручника». Єпарх же випитував, 
ким є той, що сина його перевищує. Почувши від когось, що свя-
та — християнка, нечестивець зрадів, оскільки мав владу мучити 
вірних, і думав, що легко відверне дівицю від її наміру. Звелів-
ши її до себе закликати, спочатку улесливо, а потім погрозами 
схиляв діву до ідолослужби. Агнета ж, однаково насміхаючись 
з лестощів і погроз судді, мужньо відповіла: «Так, як не можу 
невістою сина твого бути, так і не принесу ідолам жертви». 
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Симфроній, чувши це, сповнився гніву: «Якби не жалів моло-
дості твоєї, зразу б скарав за образу богів!». Дівиця ж сказала 
йому: «Не зважай на юність мою, знай-бо, що віра не в роках і 
віці тіла, але в душі безсмертній перебуває. Лякаєш мене богів 
своїх гнівом. Якщо ж живі вони, то самі хай примусять мене 
поклонитися їм». Врешті Симфроній скрикнув: «Вибери собі одне 
з двох: або шлюбом поєднаєшся з моїм сином, або, якщо хочеш 
зберегти дівство, віддай себе на вічну службу богині Весті, бо 
вона потребує таких, як ти». Свята засміялась і відповіла: «Якщо 
я зневажила заради мого Христа твого сина, що є живим і розум 
має, то гадаєш, що буду вшановувати німого й глухого ідола? 
Я твердо знаю, що нема іншого Бога, крім Того, який створив 
небо й землю, та Його Сина, нашого Господа Ісуса, єдиносущного 
з Отцем, що задля нас воплотився, постраждав, був похова-
ний і на третій день воскрес. Нині Він царствує на небесах на 
віки вічні. Йому я служу і поклоняюся як істинному й живому 
Богу, твою ж богиню погану та всіх ваших нечистих богів про-
клинаю!». Мучитель сказав: «Якщо жертву Весті не принесеш, 
то у блудилище підеш». Дівиця промовила: «Якщо б ти знав, 
Хто є моїм Богом, не говорив би такого. Я знаю силу мого 
Господа Ісуса, тому ні за що маю твої погрози. Навпаки, 
я безсумнівно надіюся, що і твоїм ідолам не поклонюсь й 
моє дівство збережеться чистим та непорочним. Адже 
маю хранителя тіла мого — Божого ангела. Мій Спаси-
тель — єдинородний Син Божий, Його ж ти не відаєш, Він 
є моєю непоборною Стіною, незасинаючим Сторожем та 
постійним Захисником — не так, як твої ідоли, з яких 
було б краще вилити казани для потреб людей. Адже Бог 
не перебуває в камені чи іншій дорогоцінній речі, але в 
Царстві Небесному, де все живе Його хвалить і поклоня-
ється Йому. Ти ж із подібними собі, якщо не навернешся 
від ідолослужіння до правдивого Бога, то разом з твоїми 
богами вогнем вічним мучитися будеш».

Ці слова дуже розсердили мучителя й він наказав повести 
св. Агнету з наругою в блудилище. Коли ж привели, осяяло ді-
вицю світло, і ніхто з нечестивців не міг поглянути на неї, й зі 
страху всі втекли. Агнета побачила свого ангела-хоронителя і 
разом з ним прославляла всемогутнього Бога. Тоді прибув той 
нечестивий юнак з друзями, вихваляючись, що здійснить свій 
гріховний намір. Хоч і сяйво небесне побачив, все ж нахабно 
кинувся на рабу Христову. Та ще не встиг навіть торкнутися її, 
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як на нього напав демон і вбив його. Коли юнак той нечестивий 
довго не виходив, один з товаришів вирішив заглянути в кім-
нату. Знайшовши його неживим, він вигукнув: «Мужі римські, 
поможіть, ця чарівниця своїми чарами убила єпархового сина!». 
Чутка про це зразу рознеслась повсюди. Збіглось багато людей, 
одні називали Агнету відьмою, інші ж невинною. Симфроній 
сказав до неї, плачучи: «О нелюдська та найжорстокіша зі всіх 
жінок! Чи не мала більше на кому явити силу свого чаклунства? 
Горе мені, що ти зробила! Розкажи, як ти його вбила». Свята ла-
гідно відповіла йому: «Споконвічний ворог людського роду, диявол, 
волю якого твій син хотів вчинити, вбив його, а не я. Він має 
владу над блудниками і тими, що не бояться Бога. Всі, які були 
тут перед сином твоїм живі є, бо віддали славу Господу». Суддя 
промовив: «Якщо впросиш свого Христа, щоб воскресив хлопця, 
то це буде знаком того, що не вбила його чарами». Блаженна 
на це: «Хоч ви і є недостойні такого чуда за ваше невірство, але 
тому, що прийшла година, щоб була явлена та прославлена 
сила мого Господа, вийдіть усі, щоб я могла помолитися». Під 
час молитви знову явився ангел та воскресив юнака. Той, вий-
шовши, став голосно свідчити: «Один Бог на небесах, на землі і 
на морі — Бог християнський. Наші боги є нічим, лише оманою, 
і приносять вічну згубу тим, які їм служать». В той день сила 
поган навернулася, числом 160.

Це дуже обурило ідольських жерців, і вони прибули до Сим-
фронія, кажучи: «Візьми цю відьму та вбий її. Вона не тільки 
тіло убиває, а й душі і серця зманює». Єпарх розгублений був і 
хотів відпустити Агнету на волю, але боявся заворушення, під-
нятого волхвами, тому довірив всю справу своєму наміснику 
Аспазію. Той звелів розпалити вогонь і кинути туди мученицю. 
Коли це сталося, полум’я розділилось на дві частини, даючи їй 
місце посередині. А ті, що стояли навколо, були раптово опалені 
силою вогню. Діва підняла руки до неба, взиваючи: «Слава Тобі, 
Всемогутній Отче, що від усіх приймеш славу й поклін. Ти 
вибавив мене з рук нечестивих людей, а тепер Твій Дух 
охолоджує мені вогонь. Благословляю Тебе, бо у що вірила, 
нині бачу, чого сподівалася, те вже прийняла, і отримала 
бажане. Тебе ісповідую устами й серцем, Тебе всім бажан-
ням прагну. Ось до Тебе йду, Живого Істинного Бога».

Коли полум’я загасло, Аспазій присудив святу стяти мечем. 
Кат же, бачивши перед собою юну дівицю, з рук худорлявих якої 
окови спадали, вагатись почав. Та свята додала йому відваги, 
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кажучи: «На що чекаєш? Я не хочу, щоб дивились на мене 
ті очі, яким не бажаю подобатись. Не змушуй Обручника 
мого чекати на мене!». Потім сказала: «Прийми, Господи, 
душу мою, за яку Ти важкої смерті зазнав». Так була стята 
мечем. Сталося це 304 року.

Батьки поховали її тіло недалеко від міста, на Номентанській 
дорозі. Чимало вірних приходило туди, щоб помолитися, проте 
погани нападали на них. Якось ровесниця блаженної мучени-
ці, Ємерентіяна, набралась сміливості та сказала безбожникам: 
«Чому невинних людей б’єте?! Яку провину ви знайшли в тих, 
які хвалять одного Бога і своїми молитвами вам випрошують 
багато благ?». Осоромлені язичники побили дівчину камінням. 
Враз затряслася земля й загуркотів страшний грім. Більшість 
убивць раптово впали мертвими. З того часу вже ніхто не на-
важився кривдити християн.

Коли одного разу батьки св. Агнети чували біля її могили, то 
побачили лик дів, між якими була їхня дочка. На руках тримала 
Агнця, білішого від снігу. Свята заговорила до них: «Не плачте 
наді мною, неначе померлою, але радійте зі мною, бо з 
Тим, кого на землі всім серцем полюбила, нині поєдналась 
на небесах».

Після багатьох років донька імператора Константина Великого 
Констанція серйозно захворіла. Вона була повністю обкладена 
гнійними ранами. Ніякий лікар не міг їй допомогти, тому дівчина 
вирішила піти до гробу блаженної мучениці і там з безсумнівною 
вірою благала за своє зцілення. Згодом у видінні вона побачила 
святу, яка сказала їй: «Будь відважною, Констанціє, і віруй в 
Господа Ісуса Христа, Твого Спасителя. Він зараз оздоровить 
тебе». Збудившись, дочка правителя відчувала себе так, ніби 
ніколи не хворіла. Вона впросила батька збудувати на могилі 
Агнети церкву на її честь. Опісля, разом з іншими благородними 
дівчатами, Констанція замешкала при храмі, і так постав жіно-
чий монастир на славу Божу.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ КИР ТА ІВАН

Святий Кир походив з міста 
Олександрії і був знаменитим лі-
карем. За свої послуги він не брав 
платні, а тому його було названо 
безсрібником1. Приходячи до хво-
рих, слуга Божий піклувався не 
тільки про їхнє фізичне оздоров-
лення, а передусім про зцілення 
душі, проповідуючи їм Євангеліє. 
Він пояснював хворим, що при-
чиною недуги часто є гріх, оскіль-
ки справедливий Бог карає кож-
не зло, тому, щоб оздоровитися, 
вони повинні каятися і перестати 
грішити. Так Кир багатьох поган 
приводив до правдивої віри.

У той час царював Діоклеті-
ан (284–305), який розпочав останнє велике переслідування 
християн в Римській імперії. Невірні донесли на святого, що 
він не лише сам не підкоряється наказу правителя, а й інших 
навчає вірити у Христа. Ігемон звелів схопити його. Коли про це 
дізнався блаженний, то втік до Аравії, пам’ятаючи слова Спа-
сителя: «Якщо вас переслідуватимуть в одному місті, тікайте 
в інше» (Мт. 10, 23). Там він вступив у монастир, щоб таким 
чином краще підготуватися до мучеництва. Господь удостоїв 
його даром творити чуда, так що вже не лікарським вмінням, а 
Божою Всемогутністю оздоровлював недужих. Через те чимало 
поган покидало ідолослужіння та приставало до істинного Бога.

1 Безсрібники — християнські лікарі, які безкоштовно лікували хворих.
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Іван був воїном, родом з сирійського міста Едеси. Під час 
гоніння він покинув свій сан та всю славу цього світу, дім і 
багатство та вирушив до Єрусалиму. Почувши про св. Кира, 
Іван старанно шукав його, бажаючи разом з ним служити Ісусу 
Христу. Тоді було взято на муки одну благочестиву жінку на
ім’я Атанасія з трьома її дочками. Найстарша звалася Теоктиста, 
її було 15 років, потім Теодотія, яка мала 13 років, а наймолод-
шою була 11-річна Євдоксія. Довідавшись про це, Кир з Іваном 
вирішили піти укріпити святих мучениць у вірі, оскільки пере-
живали, щоб молоді дівчата не погодились на ласкаві обіцянки 
мучителя. Святі також боялися, щоб Атанасія з природної слабко-
сті не схилилася до відступництва, щоб таким чином врятувати 
своїх доньок.

Так вони прибули в місто Каноп у Єгипті, де перебували ув’яз-
нені страждальниці. Кир з Іваном утверджували мучениць у 
любові до Спасителя, щоб ревно поклали за Нього свої душі, і ні 
на що не зважали. Погани сповістили про це начальникові міста 
Сиріяну. Той сповнився люті і повелів негайно привести Кира та 
Івана. Тоді став намовляти обох до ідолопоклонства, бо тим вони 
не зазнають мук, а навпаки сподобляться великої пошани. На 
це вони відповіли: «У нас є звичай багато не говорити, тому хай 
буде тобі відомо, що ми не хочемо ваших почестей. Від Христа 
не відвернемося, навіть, якщо б за Нього мали бути замучені». 
Нечестивець заскреготав зубами і звелів перед очами Атанасії 
та її доньок мучити святих. Їх бичували, опалювали свічками, а 
рани натирали оцтом, сіллю та шорсткою мішковиною. Опісля 
їм палицями ламали кості і вигадували ще багато різних кату-
вань. Але суддя нічого не досягнув: ані мучеників не зламав, ні 
жінок не настрашив. Тоді наказав так само мучити Атанасію з 
доньками. Проте вони ніяк не відрізнялись від блаженних страс-
тотерпців, оскільки мали однакову віру та любов до Христа, Який 
їх так само підкріплював. Це ще більше засоромило ката. Тому 
він звелів посікти святих жінок мечем.

Після їхньої кончини Сиріян ще раз попробував намовити 
Кира з Іваном до відступництва. Бачачи, що жодні страждання 
не в силі здолати святих, суддя видав вирок відрубати їм голови. 
І були посічені на тому ж місці, де загинули святі мучениці. Це 
сталось в 311 року.

Християни потайки забрали тіла страждальців та поховали в 
церкві святого євангелиста Марка. За імператора Теодосія Мо-
лодшого св. Кирило, Олександрійський патріарх, наказав пере-
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нести святі мощі у село Манутин. Потім Бог через них там робив 
великі чуда. Згодом їх віднесли до Риму, а звідти до баварського 
Мюнхена, де вони спочивають донині у храмі св. Михаїла.

СВЯТИЙ ІВАН БОСКО

Святий Іван Боско наро-
дився 16 серпня 1815 року у 
селищі Беккі, поблизу Турина 
в Італії. Його батько помер, 
коли йому виповнились два 
роки. Матір Маргарита вихо-
вала його в чистій побожності, 
відповідно до гасла: «Молися і 
працюй». Ця жінка була справ-
ді святою. Крім малого Івана 
в неї були ще двоє старших 
синів. Маргарита правильно 
любила своїх дітей, а тому ні-
коли їх не розпещувала. Хлопці 
спали на соломі. «Краще при-
викнути до незручностей, бо 
до зручностей та вигод і так 

скоро звикнете», — пояснювала мати Івану. Ще перед світанком 
вона будила дітей, не дозволяючи їм довгого спати. «Наше жит-
тя таке коротке, — казала матір хлопцям, — що у нас немає 
багато часу творити добро. Тому не витрачаймо його даремно. 
Кожна година зайвого сну краде нам дорогоцінну можливість 
здобути заслуги для неба». Вона навчала своїх дітей у кожному 
ділі пам’ятати про Божу присутність. «Бог тебе бачить!», — ка-
зала мати Івану, коли той ішов бавитися. Якщо вона бачила, що 
котрийсь з синів гнівається, зразу зашепотала йому на вухо: «Ісус 
знає навіть найпотаємніші думки твого серця». Під час грози 
хлопці, тремтячи, прибігали до матусі, а вона навчала їх: «На-
скільки могутній наш Господь! Хто Йому може противитись? 
Стережімося, щоб не образити Його гріхом!». Трапилось, що град 
знищив майже увесь урожай. Хлопці сумували, нарікали, однак 
Маргарита говорила: «Бог дав, Бог взяв. Господь може робити, 
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що захоче. Він карає нас з любові, щоб ми, грішні, повернулися до 
Нього усім своїм серцем». Завдяки таким її мудрим настановам 
Іван незабаром став зразком побожності та послуху.

Однієї ночі десятилітньому Івану приснився дивний сон. Він 
був на вулиці серед розбещених дітей, які погано поводили-
ся, а деякі навіть казали богохульства. «Я почав їх бити, щоб 
не грішили, — казав згодом сам дон1 Боско, — а тут прийшов 
достойний Чоловік у білому одязі. Його лице сяяло, мов сонце. 
Він звернувся до мене, наказуючи піклуватися про цих хлопців. 
“Однак нe биттям, — казав той Муж, — але тихістю і любов’ю 
ти повинен здобути їхні серця. Іди й повчи їх, яким злом є гріх та 
якою гарною є чеснота”. Тоді я сказав: “Як маю це зробити, адже 
я невчений, бідний хлопець? Де маю здобути знання, щоб могти 
розпочати таке діло?”. “Тобі це здається неможливим, але Я дам 
тобі Вчительку, під проводом якої ти станеш мудрим. Без Неї 
вся мудрість — лише нерозум”, — сказав той Незнайомець. “Хто 
Ви такий?”, — спитав я. Його відповідь мене вразила: “Я є Сином 
Тієї, яку твоя мати навчила тебе вітати тричі на день”. У цю 
мить я побачив біля Нього прекрасну Пані царського вигляду. Її 
ризи блистіли, наче зоряне небо. Тоді я побачив замість хлопців 
диких тварин. Пані заговорила до мене: “Дивись, це поле твоєї 
праці, це є твоє завдання. Будь покірним, мужнім, терпеливим. 
Згодом ось так переміниш своїх синів”. Враз перед моїми очами 
настала нова зміна. Замість хижих звірів я побачив малих яг-
нят, які тулилися до чесного Чоловіка і тої Пані. Бачачи це, я не 
міг стримати своєї радості, і пробудився щасливий».

З того дня у серці юнака зродилось щире бажання бути свя-
щенником, щоб мати змогу навчати і вести до спасіння молоді 
душі. Маючи від Бога дар до проводу, він забавляв своїх ровес-
ників різними веселими цирковими трюками, особливо тим, що 
ходив по канаті. При тому він вчив їх катехизму, молився з ними 
вервицю або співав побожні пісні.

Коли він одного разу з мамою вертався з церкви, з місійної 
проповіді, його зупинив священник, запитуючи: «Звідки ти так 
пізно, сину?». «Я був у місті Буттільєра на проповіді», — відповів 
Боско. «Чи ти запам’ятав хоч одне речення?», — спитав свя-
щенник. Іван повторив йому цілу проповідь та хотів розказати і 
попередні. Здивований отець звернувся до його матері, кажучи: 

1 Шанобливе звертання до священника, яке відповідає українському 
«панотець».
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«Він повинен вчитися на священника». Навчатися йому вдавалось 
з великими труднощами, оскільки їхня сім’я була бідною. Врешті 
через спротив старшого брата Антонія. Іван був змушений зали-
шитися працювати вдома. Проте він не знеохочувався. У вільні 
хвилини прибігав до пароха, який його навчав, а ночами сам 
вправлявся в писанні. Згодом Івану все ж вдалося поступити 
на навчання, а щоб оплатити його, він працював робітником, 
кравцем та навчав інших.

Між однокласниками хлопець заснував товариство веселості, 
яке назвав «Алергій». Кожен його член повинен був розказати 
якийсь жарт, щоб розсмішити інших, але коли хтось кляв чи 
говорив непристойні жарти, тоді такий був вилучений з това-
риства. Іван був схильний до гніву, але його приятель Комоло, 
який був мирний і терпеливий, мав на нього великий вплив і 
часто йому казав: «Багато робить той, хто робить те, що має 
робити. Нічого не робить той, хто робить багато, але не робить 
те, що робити має».

Іван закінчив богословські студії, а у 1841 році його було ви-
свячено на священника. Мав він тоді 26 років. Опісля молодий 
священник вирушив до Турина, де поселився у свого земляка 
отця Кафассо — ректора священичої колегії при церкві св. Фран-
циска Асизького. Перебуваючи там, він побачив жахливе ста-
новище, у якому знаходилось багато місцевих підлітків. Деякі 
з хлопців не мали навіть де спати. Їхнім домом стала в’язниця. 
Після відбуття одного покарання, вони за кілька днів поверта-
лись назад. Святого глибоко заторкнуло те, що багато молодих 
душ не лише марнує своє життя, але і прямує до вічної загибелі. 
Через те він почав збирати хлопців в неділю і свята, навчаючи 
їх катехизму та здорових життєвих принципів.

Якось на свято Непорочного Зачаття дон Боско одягався на 
святу Літургію. До захристії з цікавості заглянув якийсь хлопчи-
на. «Що тут хочеш? – гукнув до нього паламар – Ось, даю тобі 
служебник, йди мініструвати». «Але я не вмію мініструвати», – 
відповів хлопець. «То для чого ти сюди прийшов?», – розкричався 
паламар і почав куди попало бити хлопця. Дон Боско запитав: 
«Чого б’єте того хлопця, що він вам зробив? Це мій друг, негайно 
його закличте». Хлопець прийшов, а дон Боско до нього ласкаво 
звернувся: «Ходи сюди, друже, я не зроблю тобі нічого злого. За-
лишися тут на Cвяту Літургію, а потім я тобі щось скажу, що 
тобі сподобається». Після Служби Божої вони залишилися двоє, 
а дон Боско розпочав розмову: «Як називаєшся?» – «Вартоломей 
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Гареллі» – «А звідки ти?» – «З Асті» – «Чим займаєшся?» – «Шту-
катур» – «Маєш батька?» – «Ні» – «А маму?» – «Вже померла» – 
«Скільки тобі років?» – «16» – «Вмієш читати і писати?» – «Не 
вмію ні одного, ні другого» – «Але співати і свистіти вмієш, чи не 
так?» – «Так». Хлопець усміхнувся, а дон Боско зрадів: «Скажи 
мені, милий Вартоломейчику, чи ти вже був до Першого Святого 
Причастя?» – «Ще ні» – «А був до сповіді?» – «Так, але це було давно, 
тоді я був ще малий» – «Молишся рано і ввечір?» – «Я забув вже як 
молитися» – «Ходиш в неділю на Святу Літургію?» – «Так, май-
же завжди» – «На катехизм також ходиш?» – «Боюся» – «Чому» – 
«Соромлюся, бо ті малі хлопці знають більше ніж я» – «Коли б я 
окремо навчав тебе Катехизму, чи ти би приходив до мене?» – 
«Дуже радо! Тільки якщо мене не будете бити» – «Не бійся, ніхто 
тобі нічого не зробить. Коли почнемо?» – «Коли хочете» – «Сьогод-
ні ввечері?» – «Так» – «Якщо хочеш, можемо почати і тепер. Ти 
згідний?» – «Як скажете». Так розпочав дон Боско апостолят між 
занехаяною молоддю. На наступну неділю Вартоломей привів з 
собою 6 хлопців. За короткий час їх було вже 100.

Дон Боско грався з ними, стрибав, співав. Крім того він не 
забував розмовляти з ними про їхні проблеми чи журби. Юна-
ки, які відчули любов святого до них, горнулись до нього. Отець 
використовував все, чого навчився, щоб спасти душі. Він так 
гаряче прагнув спасіння душ молоді, що у молитві часто бла-
гав: «Ісусе, дай мені душі, а все інше Собі забери». А до хлопців 
мовив: «Єдине моє бажання — бачити вас щасливими тепер, а 
згодом — у вічності».

Він був ремісником, будівельником, чоботарем, кравцем, по-
варом, а все це з любові до тих покинутих хлопчаків. Казав їм: 
«Люблю вас з цілого серця. Навряд чи знайдете когось, хто б 
більше ніж я любив вас і бажав вашого вічного спасіння». З хлоп-
цями починав розмовляти зазвичай так: «Ми двоє повинні бути 
добрими приятелями. А знаєш, що означає бути приятелем Бо-
ска?» – «Це означає, що маю послухати» – «Так, але твоя відповідь 
не є досить чітка. Бути приятелем Боска означає, що мусиш 
мені допомогти…» – «А в чому?» – «Тільки в одній речі – спасти 
твою душу, а все інше неосновне».

З допомогою доброчинців він відкрив «ораторій» — моли-
товний дім у Вальдокко. Кількість юнаків незадовго налічувала 
700 душ. Крім молитви та забав, отець Боско дбав про те, щоб 
хлопці отримали освіту або навчилися якогось ремесла. Для того 
він власноручно писав підручники, які були дуже відомі по всій 
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Італії. Серед його помічників були священники, світські вчителі 
й старші вихованці святого. Проте мав він і багато противників 
та мусів долати багато перешкод. Його школа часто переїжджа-
ла з одного місця на інше. Люди його підозрювали і вважали 
за божевільного, але він все це витримав, не дав себе залякати 
невдачами. Проти нього особливо воювали різні єретики та віль-
нодумні аристократи, а часто і члени масонських лож. У той час 
поширювались різні секти, з якими святий вів запеклу боротьбу. 
Наприклад, по цілому Турині він роздавав листівки з запрошен-
ням на місії чи реколекції. Також видавав книжки на оборону 
католицької віри та журнали «Приятель молоді» і «Католицькі 
читання», які користувались великим попитом. Не раз вороги 
дона Боско навіть робили замах на його життя, проте Господь 
чудесно беріг Свого угодника. Було і так, що у кризові хвилини 
біля нього раптово появлявся пес, який кидався на підступних 
нападників. Одного дня, під час того, як він проповідував хлоп-
цям, якийсь чоловік вистрілив в блаженного, однак Мати Божа 
охоронила його і куля не потрапила в ціль. Отець, подивившись 
на продірявлену рясу, сказав: «Мені жаль її, вона в мене одна!».

Згодом дон Боско звернувся з проханням до своєї матері, щоб 
вона разом з ним трудилась для бідної покинутої молоді. Марга-
рита з радістю погодилась. Так діти вже мали не лише батька, 
а й люблячу матінку. Часто по ночах, після дня, повного праці, 
вона разом з отцем Боском зашивала одяг хлопців чи ремонту-
вала їхнє взуття. У 1856 році ця добра жінка захворіла. Лежачи 
на смертельному одрі, вона востаннє повчала свого сина: «Іване, 
пам’ятай, сенс цього життя полягає у стражданнях. Справжня 
насолода буде лише у вічності. Молись за мене… Прощай!». Саме 
з цим переконанням їм обом вдалося перейти через всі перешко-
ди, не зважаючи ні на голод, ні на важкість, ні на небезпеку. 
В усьому своєму житті отець Боско покладався тільки на Боже 
Провидіння. У нього не було ні грошей, ні їжі, ні засобів для 
прожитку. Однак Господь завжди подбав про необхідне. Коли 
йому було потрібно до двох тижнів заплатити 30 000 лір1, щоб 
купити будинок для ораторія, то разом з юнаками він гаряче 
просив допомоги в Пречистої Богоматері. Ввечері до нього при-
був його покровитель, отець Кафассо, і дав йому 10 000 лір, які 
пожертвувала одна графиня. Наступного дня прийшов один 
брат і приніс 20 000 лір. Подібних випадків було дуже багато.

1 Це відповідає сьогоднішнім 110 000 євро.
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Свою виховну систему святий будував на взаємній довірі, 
любові та християнській вірі. Він писав: «Дитина мусить бачи-
ти у вихователеві близьку людину, яка хоче зробити її кращою. 
Наставник повинен прагнути, щоб його більше любили, ніж бо-
ялися. Потрібний безпосередній підхід, бо він викликає приязнь, 
а та — взаємну довіру. Вихователь, якщо хоче бути люблений, 
повинен показати, що сам любить. Тоді може добитися всього, 
особливо в молоді. Ісус Христос став малим і поніс нашу неміч. 
Ось приклад безпосередності. Якщо діти відчують себе люблени-
ми, бачивши, що ви розділяєте їхні захоплення, то привчаться 
бачити любов і у тому, що їм не подобається: у дисципліні, 
заняттях, покуті. Похвала, коли щось було зроблено добре, або 
докір, якщо йдеться про явну недбалість, самі по собі вже є ви-
нагородою або покаранням. Ніколи не слід виправляти хлопців 
при інших, хіба за дуже рідкісними винятками. Треба прояв-
ляти всю можливу розсудливість і терпіння, щоб вихованець 
збагнув свою провину за допомогою розуму і віри». Блаженний 
отець часто звертався до хлопців ласкавими словами чи слівцем, 
сказаним на вухо, і так легко здобував їхню прихильність. Ось 
кілька прикладів: «Ти повинен допомогти мені у дуже серйозній 
справі. Знаєш, у якій? Хочу, щоб ти став святим! А це ми з то-
бою зробимо, коли обламаємо дияволу роги хорошою сповіддю! 
Подумай про Божий суд... Нумо до праці, до праці, відпочинимо 
у раю! Молися, молися добре і неодмінно спасешся… Ти попав у 
шторм? Тоді проси допомоги в Богородиці».

Дон Боско мав від Бога особливий дар пророчих снів. Завдяки 
цьому він легше заохочував хлопців до молитви та зміни життя. 
Одного разу святий побачив уві сні змію завдовжки 8 метрів. 
Взявши мотузку, що була поруч, він убив чудовисько. Тут він по-
бачив, що мотузка склалась у напис — «Богородице Діво». Якийсь 
світлий муж пояснив, що змій — це диявол, а мотузка — молитва 
вервиці. Іншим разом отець побачив вівтар, присвячений Діві 
Марії. Перед ним стояв ангел, який приймав від вихованців Бо-
жого слуги різні подарунки для Матері Божої. Одні приносили 
красиві пахучі квіти, другі гарні, але без запаху, а деякі давали 
колючки, шипи, жаби та інші огидні речі. Це були важкі гріхи: 
шипи — непослух, жаби — згіршення, свиня — символізувала не-
чистоту, кіт — крадіжку. Дехто приходив з ножем, встромленим 
у серце — це був символ святотатства. Останніх ангел відігнав 
геть, а тих, кого дари були прийняті, коронував невимовно кош-
товними вінцями. Згодом отець сказав хлопцям: «Дорогі мої, я 
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знаю, хто з вас був коронований, а кого було прогнано. Я розповім 
про це особисто кожному, щоб у майбутньому ви подбали про 
те, щоб принести Богородиці гарні дарунки». Крім того, святий з 
точністю передбачав годину і навіть обставини смерті багатьох. 
Коли його про це запитували, він відповів: «Я тільки повідомляв 
про те, що мені було дано згори».

Коли король П’ємонту Карл Альбрехт оголосив 1848 року війну 
проти Австрії, отець Іван використовував всі можливі заходи, 
щоб зберегти своїх духовних синів від злого впливу війни, а 
опісля — від революції, яка розпочалась. Він обдаровував їх ме-
дальйончиками, солодощами, фруктами, організував хлопчачий 
хор, який дуже прославився. Під час епідемії холери у 1854 році 
дон Боско з великою відвагою рятував заражених, не зважаючи 
на власне здоров’я. До такого ж геройства заохочував і юнаків. 
Отець Руа, один з перших духовних дітей святого, а пізніше 
його наступник, свідчить: «Слуга Божий запевнив нас, що коли 
ми не матимемо на сумлінні тяжкого гріха, то ніхто з нас не 
стане жертвою хвороби. Чума косила людей, навіть у тісному 
сусідстві з ораторієм, але ми, хоча й днями і ночами доглядали 
за недужими, залишились здоровими».

Установа святого виховувала добрих християн та чесних ре-
місників. Дисципліна була добровільною, без примусу. Щоб за-
безпечити своє діло на майбутнє, дон Боско заснував Товариство 
св. Франциска Сілезького — Салезіани, а згодом, для виховання 
дівчат, Згромадження Дочок Марії Помічниці — сестер Салезіа-
нок. Помер св. Іван Боско 31 січня 1888 року на 73 році життя. 
На кінець його життя конгрегація налічувала 200 домів, у яких 
виховувалося 200 000 осіб.





208

ДУХОВНІ НАСТАНОВИ-2

ПРО МУЧЕНИКІВ І МУЧЕНИЦТВО

У житіях святих Цер-
ква ставить перед наши-
ми очима багатьох муче-
ників. Історики кажуть, 
що за 2 000 років існу-
вання Церкви померли 
мученицькою смертю за 
Христа кілька мільйонів 
мучеників. Перед возне-
сінням на небо Господь 
Ісус сказав: «Як на вас зі-
йде Святий Дух, будете 
Моїми свідками — мар-
тирес». Слово «мартир» 
означає «свідок» або «му-

ченик». Всі апостоли Христа, окрім Івана, були мартирами, які 
пролили свою кров. Апостол Іван пережив безкровне мучениц-
тво, коли стояв під хрестом. Безкровне мучеництво пережила й 
Ісусова Матір. Вона мала внутрішню єдність зі стражданнями 
Ісуса, мала досконалу єдність з Ісусом у відданості, особливо 
тоді, коли Він три години висів на хресті і віддав Свого духа в 
руки Отця. Вона дійсно була духовно розп’ята з Ним, а також в 
єдності з Ним увійшла до Його смерті. Таїнственним способом ко-
жен християнин через тайну хрещення занурений до Христової 
смерті. «Хіба не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестили-
ся, у смерть Його хрестилися?» (Рим. 6, 3). Святе Письмо навіть 
каже, що ми були з Ним поховані. Разом з Ним був духовно по-
хований первородний гріх, тобто корінь зла, що є в нас, або, як 
каже Боже слово, «наш старий чоловік». Апостол вказує, що ми 
повинні часто входити до Христової смерті (2 Кор. 4, 10 і наст.), 
тобто з’єднуватися з Ісусовою смертю, в дану мить цілковито 
віддатися Божій волі. Це момент чистої любові до Бога і виконан-
ня першої заповіді: «Люби Бога всім серцем, всією душею і всією 
силою» (Мт. 22, 37). Усі ми проходимо різними випробуваннями: 
як фізичними, так і душевними чи духовними. Основне — щоб 
ми не терпіли самі, але вірою з’єднували свої терпіння з Ісусовим 
терпінням на хресті і з Його смертю.
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Наше життя на цій землі — це лише коротке паломництво, 
яке закінчується фізичною смертю. Але ніхто не знає, коли вона 
прийде, тому ми завжди повинні бути готовими до неї. Від цього 
моменту залежить ціла наша вічність. Ми будемо або спасенні, 
або навіки засудженні. Тому мусимо щодня змагатися за єдність 
з Ісусом, насамперед у нашій внутрішній молитві. Вже те, що 
виділимо час на молитву, долаємо розсіяння, втому, і знову вхо-
димо в Божу присутність та до Божого слова, вимагає певних 
зусиль, терпіння, вірності Богу. У молитві ми маємо говорити зі 
своїм Богом, передусім віддавати Йому свої гріхи, невдячність, 
зради, свавілля, коли ми практично діяли безбожно, лише влас-
ними силами. Ми забули про Ісуса, який є біля нас і чекає, щоб 
ми віддали Йому свою слабкість, з’єдналися з Ним і в конкретній 
ситуації шукали та реалізували з Ним Божу волю. Ми всі по-
кликані до святості. Бог дає нам великі обітниці. Ми не знаємо 
про них і не шукаємо їх, а тому втрачаємо дорогоцінний час, в 
якому могли би служити Богу, здобувати ласки для спасіння душ 
молитвою, терпінням, словом.

Існує мучеництво криваве і безкровне. Можливо, когось із 
вас, хто зараз читає ці життя святих, Бог покличе і до кривавого 
мучеництва. Якщо Господь дасть цю ласку, треба з вдячністю 
її прийняти, бо тоді Він дасть і силу подолати навіть найважчі 
терпіння. Зауважмо, що великі чудеса, які Бог робив з мучени-
ками, завжди були пов’язані з їхньою повною відданістю. Часто 
їх обпікали на рожні, а вони зуміли зберігати цілковитий спокій, 
св. Лаврентій ще й жартував і сказав до мучителя, що обидві 
сторони тіла вже спечені і що він може почати його їсти. Бог дав 
мученику надзвичайну силу, і це був не лише той святий. Бог 
прославлявся у Своїх вірних через надзвичайне втручання саме 
в найдраматичніший момент, коли вони, готові йти на смерть, 
були піддані жорстоким мукам. Це є для нашого підбадьорення, 
щоб ми знову усвідомили християнське прислів’я: «Коли скрута 
найбільша, Божа допомога найближча». З багатьма мучениками 
Бог творив чудеса, про які згадано вже, наприклад, у книзі про-
рока Даниїла. Коли його кинули у лев’ячу яму, леви не заподіяли 
йому шкоди. Так само троє юнаків не згоріли у вогняній печі, 
але вийшли звідти цілком неушкоджені. Ці чудеса повторюва-
лися і в багатьох мучеників, а тому багато поган наверталися. Зі 
страждань мучеників і з благодаті, яку вони здобули, потім жили 
наступні покоління: кров мучеників є насінням нових християн. 
Слава Богу, що аж до наших днів збереглися письмові документи, 
особливо з останнього великого переслідування в Римській імпе-
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рії, яке відбувалося за імператора Діоклетіана приблизно в 302–
305 роках, а потім аж до 311 року. Перед катуванням і смертю 
мучеників допитували. Все письмово занотовували офіційні пи-
сарі. Ці документи є живим свідченням великої мудрості, сили 
та мужності Божих мужів і жінок, які перед муками і смертю 
сміливо визнавали віру в Ісуса Христа. Вони точно її формулю-
вали і навіть переконували правителів провінцій чи міст, суддів 
та можновладців, щоб і вони повірили. Християни доводили, що 
безглуздо поклонятися ідолам, за якими стоять демонські сили.

В теперішній час фальшивої толерантності до духа цього сві-
ту християнство повністю відкрилось поганським практикам. 
Навіть в монастирях практикуються різні поганські медитації, 
поклоніння та з’єднання з демонічними силами, і все це, звісно 
ж, під благородними фразами про духовне оживлення і подібне.

Часто після прочитання кількох життєписів мучеників читач 
може сказати: «Це все майже однакове. Нема сенсу читати всі 
життєписи мучеників. Досить прочитати один чи два». Так, 
однаковим є те, що вони мали таку саму любов до Христа і од-
наково були Йому віддані аж на смерть. Усі вони справді стали 
свідками — мартирес. Вони свідчили про Ісуса, усвідомлюючи, 
що цим спасуть свою душу і дадуть добрий приклад для багатьох 
слабких християн. Також однаковими були знаряддя, які вико-
ристовували мучителі — залізні кігті, якими роздирали їхнє тіло, 
тортурні колеса, свічки для випалювання ран, палиці чи волові 
жили для биття. Їм відрізали члени, здирали шкіру... Поганський 
садизм, за яким був сатанинський дух, що ненавидить Христа 
і Його слуг, був однаково жорстокий до всіх мучеників. А все ж 
кожен з них є для нас великим духовним підбадьоренням.

Коли один юнак вступив до семінарії, то щодня півгодини чи-
тав життя святих. На запитання друга, що дає йому це читання, 
він відповів: «Сьогодні Церкву в моїй місцевості не переслідують, 
а все ж це читання для мене дуже актуальне. Воно веде мене 
до того, що коли приходить випробування чи спокуса, я часто 
повторюю разом зі св. Августином: “Могли інші чоловіки і жінки, 
то чому б не ти, Августине?”. До того ж, великими героями ча-
сто були маленькі діти та слабкі дівчата або старці. Від них я 
черпаю Духа і приймаю правильну мотивацію, вони є для мене 
прикладом вірності Господу Ісусу Христу. А коли проявиться 
моя слабкість, то принаймні признаю свою нужденність, а тоді 
це веде мене до покаяння».

Усі святі можуть бути для нас прикладом: пустельники, місі-
онери, а особливо мученики, які добровільно йшли на смерть за 
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Христа. Деякі з них навіть довго боролися з думкою, чи мають 
тікати в ліси і пустині, чи повинні прилюдно визнати свою віру. 
Інші мовчали, але коли їх видали, змогли сказати Богу своє «так» 
і прийняли мученицький вінець. А щодо чудес, то це виняток з 
Божого порядку, який робить сам Верховний Законодавець. Не 
суттєво дискутувати про чудеса мучеників, головне — це їхнє 
свідчення віри. Бог робить чуда і в нашому житті. Багато з них 
ми навіть не помічаємо. Лише коли наш розум на шляху за Ісусом 
очищується, ми починаємо духовно усвідомлювати Божу любов 
до нас, а потім бачимо і особливі втручання та Божий провід в на-
шому житті. Часто це, здавалося б, дрібниці, яких інші не бачать, 
але з досвіду знаємо, що Бог втрутився в стратегічній дрібниці і 
вирішив справу особливим чином. Наприклад, використав для 
цього якусь людину, або ми отримали надзвичайне світло та натх-
нення, або пережили і чудесне оздоровлення. Щодо оздоровлень, 
то бажання бути якимось чудодійним шанованим цілителем — це 
хибне бажання. Людська гордість зросте, і тоді, рано чи пізно, 
Божий ворог зловживе цим на шкоду тій особі і Божому люду.

Що ж до чудес, пов’язаних з муками та мученицькою смертю, 
то там практично немає небезпеки людської гордині, яка може 
все отруїти. Найбільшим чудом є самі мученики, які отримали 
особливу ласку безстрашної вірності, яку, однак, випросили, або 
її для них випросили інші. Пам’ятаймо також слово Ісуса: «Хто 
витриває до кінця, буде спасенний». І бачимо, що мученики ви-
тривали в цій боротьбі аж до останньої хвилини. Звичайно, є і ба-
гато святих людей, які з’єднують свої фізичні чи духовні терпіння 
з терпінням Ісуса і у скритості живуть духовним мучеництвом. 
Але переважно ми не здатні цього побачити, і не було нікого, хто 
б правдиво засвідчив про героїзм їхньої віри. Іноді життєписець 
наголошує на несуттєвих речах, а суть святості тікає.

Ми вступили у ІІІ тисячоліття. Правдиві християни стоять перед 
серйозною ситуацією. Якщо будуть відкидати небезпечну вакци-
ну і подальше чіпування, то мусять рахуватися з великим переслі-
дуванням і навіть з мученицькою смертю. З іншого боку, тих, які 
піддадуться цьому сатанинському тиску, чекають виразки, як за-
стерігає Святе Письмо, і вони стануть біороботами, які вже віддали 
свою волю комусь іншому... Вони будуть страждати тут, на землі, 
і багатьох з них чекає вічне засудження в пеклі. А це серйозна річ.

Нехай Святий Дух за заступництвом цих багатьох мучеників 
дасть нам силу залишитися вірними нашому Господу Ісусу Хри-
сту аж до кінця, навіть ціною великих страждань чи смерті, щоб 
так ми спасли свою безсмертну душу.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ТРИФОН

У селі Кампсада, у Фригійському краї (сучасна Туреччина) 
жила християнська родина вбогих селян, і був у них син, що 
називався Трифон. Він був дуже побожний, любив Ісуса Христа 
і вже в молодому віці Бог дав йому ласку творити чуда, щоб ще 
більше прославитись на ньому. Хлопець своїми молитвами зціляв 
різні недуги та виганяв бісів з людей, яких до нього приводили.

У 238 році на римський престол вступив імператор Горді-
ан ІІІ (238–244), який хоч і був ідолопоклонником, але християн 
не переслідував. Він мав дорослу дочку на ім’я Фурія Гордіана. За 
Божим допуском в ту дівчину увійшов демон, який жорстоко її 
мучив, кидаючи у вогонь і воду. Батьки через це дуже сумували 
і приводили до неї своїх наймудріших лікарів, але вони нічим не 
могли їй допомогти. Тоді нечистий дух, що перебував у дівчині, 
сам, за Божим велінням, викрикнув: «Ніхто не зможе мене звідси 
вигнати, окрім юнака Трифона».

Імператор негайно послав усюди шукати Трифона. До нього 
приводили багатьох чоловіків та хлопців, які мали таке ім’я, але 
жоден з них не міг вигнати біса з імператорської дочки. Тоді 
привели до Гордіана св. Трифона, якого знайшли у Фригії, в селі 
Кампсада, де він пас гусей біля озера. Мав тоді хлопець 17 ро-
ків. Коли святий наближався до Риму, диявол дізнався про його 
прихід та почав ще сильніше мучити дівчину, кричачи: «Не можу 
тут більше жити, тому що наближається Трифон і на третій 
день прийде сюди, не можу більше терпіти!». Прокричавши 
так, демон вийшов з дівчини. На третій день у місто прийшов 
св. Трифон і його негайно було приведено в імператорські па-
лати. Там він був радо прийнятий Гордіаном, бо імператор зро-
зумів, що це той Трифон, про якого згадував диявол, виходячи 
з дівчини. Щоб ще більше переконатися в тому, що це Трифон 
зцілив його дочку, імператор просив показати йому диявола так, 
щоб його можна було бачити тілесними очима. Святий погодився 
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виконати це прохання, щоб ще більше прославилось Боже Цар-
ство. Тоді шість днів перебував на молитві та пості. Після цього 
він здобув ще більшу і сильнішу владу над нечистими духами. 
На сьомий день, коли сходило сонце, імператор прийшов до бла-
женного з усім своїм синклітом, бажаючи побачити диявола. Тоді 
Трифон, сповнений Святого Духа, подивився духовними очима 
на невидимого біса та сказав йому: «Кажу тобі, нечистий духу, 
в ім’я Господа мого Ісуса Христа, з’явися наочно перед тими, 
хто перебуває тут в цих царських палатах, покажи їм свій 
мерзенний та безсоромний вигляд й розкажи про свою неміч». І 
одразу диявол з’явився перед усіма у вигляді чорного пса, який 
мав вогненні очі і свою голову тягнув по землі. Святий запитав 
його: «Хто тебе, демоне, послав сюди, щоб увійти в дівчину? 
І чому ти посмів увійти в сотворене за Божим образом, сам 
будучи огидним і немічним та сповнений усякої нечистоти?». 
Диявол відповів: «Мене послав мій батько — сатана, началь-
ник усього зла, що перебуває в пеклі. Від нього я одержав наказ 
мучити цю дівицю». Тоді Трифон знову запитав його: «Хто дав 
вам владу опанувати Боже створіння?». Демон, хоч не хотів, але 
примушений невидимою Божою силою сказав правду: «Ми не 
маємо влади над тими, які вірують в єдинородного Сина Божого 
Ісуса Христа, виконують Його заповіді та каються зі своїх гріхів. 
Від цих людей ми зі страхом тікаємо, і тільки тоді, коли нам 
дозволено, ставимо перед ними легкі спокуси. А ті, що живуть у 
своїх гріхах і пристрастях, та ті, що не вірують в Ісуса й чинять 
приємні нам діла, над такими ми беремо владу, щоб їх мучити. 
Приємні нам діла — це ідолопоклонство, зневага, нечистота, 
перелюб, чарівництво, заздрість, вбивство, гордість. Цими та 
подібними справами люди, ніби сітками, обплутуються і через 
те віддаляються від Бога, свого Творця, та добровільно, з власної 
волі, стають нашими друзями і разом з нами приймають вічні 
муки». Сказавши це, диявол зник.

Почувши та побачивши таке, імператор і вельможі дуже на-
лякалися. Багато з них відреклися ідолопоклонства та повірили 
в Ісуса Христа, а християни ще більше утвердилися у своїй вірі 
й прославили Бога. Імператор дав багато дарів Трифонові та 
відпустив його з миром додому. Але святий все, що одержав від 
імператора, дорогою роздав жебракам, а сам, повернувшись 
на свою батьківщину, виконував звичайні справи та подобався 
Богові своїм непорочним і святим життям.

Після Гордіана римський престол зайняв Филип Араб (244–
249), але він царював не довго і після нього імператором став 
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лютий Децій Траян (249–251), який розпочав жорстоке переслі-
дування християн. Під час цього переслідування було вбито ба-
гато християн. А чимало боязливих, налякавшись жахливих мук, 
відверталися від Ісуса Христа та ставали ідолопоклонниками.

Імператор видав наказ своїм начальникам, воєводам та іге-
монам, щоб усюди переслідували християн і жорстоко їх вбива-
ли. В той час намісником у Вітинії був Аквилин. Йому донесли 
на Трифона, що він не тільки сам вірує в Христа, але, знаючи 
лікарське вміння, обходить різні краї, лікує хворих і при тому 
вчить усіх вірувати в Христа, а імператорські закони не слухає 
та зневажає усіх богів. Негайно було послано воїнів розшукати 
Трифона і швидко його привести. Святий, дізнавшись, що його 
шукають, не тікав у пустелю і не ховався в горах, але, озброїв-
шись молитвою і хресним знаменням, сміливо вийшов до тих, 
котрі його розшукували, та віддався в їхні руки. Він з радістю 
пішов до ігемона Аквилина, який перебував у Нікеї.

Коли привели св. Трифона, то Аквилин сів на судилище. Тоді 
йому сказали: «Ось юнак з Апамійського міста стоїть перед світ-
лим судом твоєї влади». Аквилин сказав: «Хай він скаже своє ім’я, 
батьківщину і фортуну1». Святий відповів: «Ім’я моє — Трифон, 
моя батьківщина — село Кампсада, поблизу Апамійського міста. 
Фортуни ми не визнаємо, бо віримо, що все діється за Божим 
провидінням і за невимовною Його мудрістю, а не з фортуни, 
чи від розташування зір, чи з випадковості, як ви вірите. Я є 
вільний, служу тільки одному — Ісусові, Він — моя віра, 
моя похвала і вінець моєї слави!». Начальник сказав йому: 
«Думаю, що ти не чув імператорського наказу, згідно з яким, 
кожен хто називає себе християнином і не поклоняється богам, 
повинен померти жорстокою смертю. Трифоне, раджу тобі 
принести жертву богам, бо бачу, що хоч ти молодий тілом, 
але маєш досконалий розум, і не бажаю, щоб ти помер лихою 
смертю». Хлопець промовив: «Досконалий буду мати розум, 
якщо моєму Богові принесу досконале сповідання і збережу 
незмінною, як дорогоцінний скарб, віру в Нього, ставши 
жертвою за Того, Хто Сам приніс Себе в жертву заради 
мене». Тоді Аквилин з гнівом закричав: «Вогню віддам твоє тіло, 
а твою душу буду мучити найлютішими муками!». Трифон 
відповів: «Ти погрожуєш мені вогнем, що гасне, після якого зали-
шається тільки попіл, а я вам, невіруючим, погрожую вічним 

1 Поганська богиня долі.
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вогнем, що не згасає. Залиште свою марнотну віру і пізнайте 
істинного Бога, Ісуса Христа, щоб потім ви не нарікали, коли 
попадете у вічний вогонь». Чуючи це, начальник ще більше на-
повнився гнівом та наказав повісити святого на дереві й бити. 
Кати повісили Трифона на дереві зі зв’язаними ззаду руками і 
жорстоко мучили його три години, а він мужньо це все терпів.

Коли катування закінчилось, Аквилин сказав до мученика: 
«Трифоне, відмовся від свого безумства, пообіцяй поклонитися 
богам, бо ніхто з тих, хто не хоче підкоритися імператорському 
наказу, не може уникнути жахливої смерті». Святий відповів: 
«І я тобі кажу, що ніхто з тих, хто відвертається від Небес-
ного Царя Христа, не зможе успадкувати вічного життя, але 
буде посланий у вічний вогонь, що ніколи не згасає». Начальник 
промовив: «Немає іншого небесного царя, крім Дія, Сатурнового 
сина, він є батьком богів і людей. Якщо йому хтось не кланя-
ється, той не може залишитися живим. Тому і ти поклонися 
йому, коли хочеш насолоджуватися цим життям». Тоді Трифон 
сказав: «Нехай будуть подібними твоєму богу Дію всі, хто йому 
поклоняється і покладається на нього. Про нього розповідають, 
що він був першим беззаконним і згубним чарівником, батьком 
всякого нечистого діла і безбожжя. Люди, які бажали наслідувати 
його погані вчинки, після його смерті назвали його богом, зробив-
ши йому золотих і срібних ідолів, в яких увійшли демони. Вони 
зробили це тому, щоб мати виправдання своєї нечистоти та 
беззаконня та щоб ніхто не смів докорити їм у їхніх безсоромних 
справах, тому що їхній бог був такий самий. Так само й інших 
нечистих та мерзенних людей було піднесено на ступінь богів 
тими людьми, які їх наслідували. Ви вірите в ці старі перекази 
та огидні байки, які вас вчать поклонятися бездушним та німим 
ідолам, забуваючи про живого Бога, Який створив небо і землю 
та повітря. Він створив все творіння, дав йому видимий образ, 
а над всім тим поставив людину. Але вона, через диявольську 
заздрість, була спокушена змієм і впала у велике зло. Але Ісус 
Христос змилосердився над нами, прийняв людську природу, 
помер на хресті, був похований і на третій день воскрес з мер-
твих! Він вознісся на небеса і сидить праворуч Отця, та знову 
прийде з великою силою і славою віддати кожному за його ділами. 
А шановані вами боги будуть розпалювати вічний вогонь для 
тих, хто їм поклоняється».

Після цього ігемон зібрався на лови і наказав тісно прив’язати 
св. Трифона до коня та вести за собою. Святий терпів дуже великі 
муки, тому що при страшному морозі його ноги були босі, а кінь 
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роздавлював їх своїми копитами. В цьому терпінні виявилося, як 
мученик горить любов’ю до Ісуса: він тільки возносив свої очі до 
неба, співав псалми і повторював: «Господи, не приймай їм це за 
гріх». Після повернення з полювання, Трифона кинули у в’язницю.

Через кілька днів святого знову поставили перед ігемоном, 
а той звелів забити йому цвяхи в ноги, водити містом та бити. 
Слуги виконали цей наказ і тягали Трифона по місту. Мученик 
переносив великі страждання та болі, як через забиті цвяхи, 
так і через великі морози. Але він постійно мав перед своїми 
очима Ісуса Христа і майбутню нагороду, яка його чекає, 
тому все мужньо терпів. Тоді мучитель знову наказав повісити 
святого на катівні, бити його залізом та обпалювати свічками. 
Коли слуги все це виконали, раптом світло з неба осяяло Трифо-
на, а на його голову спустився прекрасний вінець. Кати, вражені 
цим видінням, від страху впали на землю. Святий сповнився 
радості та в молитві дякував Ісусові, що Він його не покинув 
й не залишив без допомоги. Тоді Аквилин наказав розв’язати 
Трифона та почав його ласкаво вмовляти: «Трифоне, принеси 
жертву великому Дію та поклонися імператорському зобра-
женню і я відпущу тебе з почестями й дарами». Але Трифон 
відповів: «Якщо я самого імператора зневажив і його нечисті 
накази знехтував, то невже я тепер поклонюся його бездушному 
зображенню? Цього ніколи не буде. Не лише ви самі позбавленні 
здорового розуму, через те що залишили дорогу істини, і падає-
те стрімголов в прірву, але й нас прагнете вкинути туди, щоб 
ми були учасниками вашої загибелі. Але ви нічого не досягнете, 
бо не зможете звести тих, хто покладається на сильного та 
живого Ісуса Христа». Вислухавши ці слова, Аквилин здивувався 
відвазі святого і, розгнівавшись, наказав жорстоко його бити. 
Тоді побачивши, що не може перемогти Трифона та відвернути 
його від Христа, видав наказ відсікти йому голову. Воїни вивели 
мученика за місто на місце страти. Там св. Трифон в молитві 
звернувся до Бога: «Господи Боже, дякую Тобі за те, що дав мені 
силу перенести ці всі терпіння. Прошу Тебе, не дозволь дияволу 
звести мене до глибокої погибелі, але введи мене в Свої небесні 
оселі та прийми в мирі мою душу». Коли святий так молився, то 
Господь взяв його душу і воїни не встигли відрубати йому голову. 
Християни, які жили в Нікеї, взяли святе тіло, обгорнули його 
чистими полотнами і хотіли в себе поховати. Але святий з’явився 
їм і наказав перенести його мощі в село Кампсаду, де він був 
народжений. Вірні послухали його і зробити так, як він сказав.

(Зображення цього святого див. на ст. 260)



217

СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

У Старому Завіті ще з часів 
Мойсея існував такий Божий за-
кон, який забороняв ізраїльтян-
кам після народження дитини 
впродовж конкретного часу ви-
ходити між люди і доторкатись 
речей, посвячених Богу, бо жін-
ки вважалися нечистими. Соро-
кового дня після народження 
хлопця кожна мати мала прине-
сти до дверей святині однорічне 
ягня на цілопальну жертву як 
знак визнання над собою най-
вищої Божої влади та подяку за 
щасливе народження дитини, а 
голуба або горлицю — на жертву 
за гріхи. Після цього жінка вва-
жалася очищеною. Убогі люди 
могли принести двох голубів або дві горлиці, одну — на жертву 
всепалення, другу — на жертву за гріхи. У книзі Левіт написа-
но: «Коли жінка завагітніє й вродить хлоп’ятко, буде нечистою 
сім днів. А восьмого дня обріжуть крайню плоть у нього, вона 
ж тридцять три дні нехай сидить у хаті, ні до чого святого 
нехай не доторкається й до святині нехай не заходить, поки не 
сповняться дні очищення її. Як же сповняться дні очищення її, 
принесе ягня-однолітка на всепалення та голубеня чи горлицю 
в жертву за гріх до входу в намет зборів священникові. А він 
принесе їх перед Господа і звершить за неї викуплення, і вона 
очиститься. А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай 
візьме пару горлиць або пару голубенят; одне на всепалення, а 
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друге — на жертву за гріх. І нехай священник звершить за неї 
викуплення, і вона стане чистою» (Лев. 12, 2–8).

Коли Божа Мати породила Ісуса Христа, то не була зобов’яза-
на відбувати такого очищення, бо не була звичайною жінкою і 
після народження Ісуса залишилася Дівою. Та оскільки люди не 
знали про її дівоче материнство, то Марія покірно виконала цей 
закон, вірячи, що таким чином прославить Бога.

Господь сказав до Мойсея: «Посвяти Мені всіх первенців; усе, 
що між синами Ізраїля вперше розкриває матірню утробу, воно 
Моє» (Вих. 13, 2). Тому разом з обрядом очищення Марія сповнила 
ще й другий закон, за яким кожного первородного сина треба 
було принести до святині та пожертвувати Богу. Ісусу Христу, 
Божому Синові, не потрібно було виконувати людських законів, 
та Він сповнив цей припис, щоб дати всім нам великий приклад 
покори, послуху, побожності та жертви Богу для Його прослави 
й спасіння людського роду.

У день Стрітення Господнього також відбулась передбачена 
наперед зустріч Ісуса Христа з праведним Симеоном: «І як спов-
нилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея Марія та Йосиф 
привели Ісуса в Єрусалим поставити Його перед Господом, як то 
написано в Господньому законі: “Кожний хлопець первородний 
буде посвячений Господеві”, і принесли жертву: “Пару горлиць 
або двоє голубенят”. А був у Єрусалимі чоловік на ім’я Симеон; 
чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і 
Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, 
що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. 
Він був приведений Духом у храм. І як батьки вносили дитя-Ісу-
са, щоб учинити над Ним за законним звичаєм, він узяв Його на 
руки, благословив Бога й мовив: “Нині, Владико, можеш відпу-
стити раба Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє 
спасіння, що Ти приготував перед усіма народами; світло на 
просвіту поганам, і славу люду Твого — Ізраїля”. Батько Його 
і мати дивувалися тому, що говорилося про Нього. Симеон же 
благословив їх і сказав до Його матері Марії: “Ось цей поставле-
ний для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі; Він буде знаком 
протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились 
думки багатьох сердець”. Була також і Анна, пророчиця, дочка 
Фануїла з покоління Асера; вона була вельми похила віком і, 
проживши сім років з чоловіком від дівування свого, зосталась 
вдовою аж до 84 року. Вона не відходила від храму, служачи 
Богові вдень і вночі постом та молитвою. І надійшла вона тієї 



219

самої години й почала прославляти Бога та говорити про Нього 
всім, що чекали визволення Єрусалиму» (Лк. 2, 22–38).

Святкування Стрітення Господнього було встановлено в часи 
Юстиніана Великого (527–565), хоча Стрітення Господнє згадува-
лося в Церкві і раніше. У 542 році імператор Юстиніан встановив 
святкувати це Господнє та Богородичне свято разом з іншими 
великими святами.

За часів царювання Юстиніана у Візантії та її околицях протя-
гом трьох місяців, починаючи з кінця жовтня, був сильний мор. 
Спочатку вмирало по 5 000 людей на день, а потім — по 10 000. 
Навіть тіла багатих і високоповажних залишалися без поховання, 
бо всі слуги і раби вмерли, й не було кому ховати самих волода-
рів. В Антіохії до мору добавилася ще й інша Божа кара за гріхи 
людей — страшний землетрус, від якого зруйнувались великі 
будинки та храми, і багато народу загинуло під їхніми стінами. 
За того страшного часу одному чоловіку було об’явлено, щоб було 
встановлено урочисте святкування Стрітення Господнього, так 
як і інших великих свят. Коли настав день Стрітення Господнього 
і народ почав святкувати його з нічним чуванням та хресним 
ходом, смертний мор й землетрус з милості Божої і за молитвами 
Пречистої Богородиці негайно припинилися.

Є християнський звичай, пов’язаний зі святом Христового 
Стрітення, — благословення свічок. Цей обряд нагадує нам, що 
Ісус Христос, Світло від Світла, в день принесення до єруса-
лимського храму перший раз прилюдно об’явив себе як «Світло 
на просвіту поганам». А нас цей обряд повчає, щоб ми все своє 
життя вірно йшли слідом за Ісусом Христом, який Своїм прикла-
дом і наукою освітлює дорогу нашого життя. Якщо будемо йти 
за Ісусом і не зійдемо з Його путі, то просто й впевнено пряму-
ватимемо дорогою спасіння. Побожні християни мають звичай 
берегти посвячені на Стрітення свічки у своїх домах і світити їх у 
різних потребах з вірою й надією, що Бог вбереже їх від нещастя. 
Це діється, звичайно, не силою свічок, а через молитву святої 
Церкви й побожність тих, які користають з церковних святощів.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ЛУКІЯ1, ДІВА

Свята Лукія походила з міста 
Сиракузи і була заручена одному 
юнакові. Одного разу вона ра-
зом з матір’ю Євтихією, яка була 
хвора на кровотечу, йшла до 
церкви, де був гріб св. Агафії, на 
Богослужіння. Коли відправля-
лися церковні служби, читалося 
Євангеліє від Матея, де згадува-
лась кровоточива, яка зцілилася 
від одного доторку до Ісусової 
одежі. Після Євангелія св. Лукія 
сказала до матері: «Якщо віриш, 
мамо, в прочитане, віруй і в те, 
що Агафія, яка постраждала за 
Ісуса Христа, сподобилася мати 
завжди з собою Того, за Ім’я якого 
постраждала. Доторкнися до її 

гробу з вірою і зцілишся». Після закінчення Богослужінь, коли всі 
люди розійшлись, матір з донькою впали перед гробом мучениці 
і почали зі сльозами просити за зцілення. Вони молилися довго, 
і Лукія заснула. У видінні вона побачила святу мученицю Ага-
фію посеред ангелів, що казала: «Сестро Лукіє, діво Господня, 
нащо просиш в мене те, що сама зразу можеш подати? Твоя 
віра допомагає матері, і вона є здорова. Прошу тебе, збережи 
дівство своє для Христа, бо так ще більше Його прославиш». 
Чуючи це, Лукія встала і з трепетом сказала Євтихії: «Моя дорога 
мамо, ти є зцілена! Прошу тебе через ту саму святу, яка своїми 
молитвами уздоровила тебе, не згадуй мені мого нареченого і 
не змушуй мене вийти заміж. А все, що ти приготувала дати 
мені до подружжя, то дай тепер для нашого Господа Ісуса Хри-
ста». Мати сказала: «Все, що залишилось після твого батька, я 
зберегла і навіть примножила. Але прошу, закрий спочатку мої 
очі і мене поховай, а тоді що схочеш, те й зробиш з усіма ма-
єтками». Тоді дівиця промовила: «Мамо, послухай моєї поради. 
Не дуже подобається Богові той, хто дає Йому те, чого сам зі 
собою взяти не може, ані сам для себе не може користати. Якщо 

1 Її пам’ять вшановуємо 13 (25) грудня.
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хочеш зробити приємну річ для Бога, то дай йому те, що сама 
для себе можеш використати. Жива і здорова, дай Христові, що 
маєш, і все, що мені дати хотіла, почни через вбогих передава-
ти Ісусові». Коли так кожного дня Лукія з мамою розмовляла, 
то двоє почали роздавати своє майно вбогим. Продавали села, 
які мали, дорогоцінні прикраси та бісер. Коли про це довідався 
наречений Лукії, то був дуже сумний і питався її матері: «Що це 
таке має бути, що чую про несподіване продавання маєтків?». 
Мати, щоб його заспокоїти, відповіла: «Твоя наречена довідалася, 
що продається такий маєток, який коштує більше, ніж тисячу 
золотих, от і хотівши його купити для тебе, продає деякі речі, 
щоб зібрати золоті». Він повірив їй і замовк, не знав-бо, що мати 
говорить про небесні скарби, бо думав лише за земські маєтки, і 
сам почав заохочувати всіх до продавання. Але коли побачив, що 
все витрачається на вбогих та жебраків, то розгнівався і пішов 
до князя Пасхасія, кажучи, що його наречена є християнкою і 
царським законам противиться.

Князь одразу наказав привести дівицю, і коли вона перед 
ним стояла, вмовляв принести жертву богам. Але Лукія йому 
сказала: «Жива жертва — це відвідувати сиріт і вдовиць у їхніх 
скорботах. Я протягом трьох років нічого іншого не робила, як 
приносила жертву живому Богові, Ісусові, і вже нічого не маю, 
щоб принести Йому з моїх маєтків, тому себе саму приношу 
Йому, як живу жертву». Пасхасій промовив: «Ці слова розпові-
дай подібним до тебе християнам, а мені, що пильную царські 
накази, пусте не розказуй». Свята йому відповіла: «Ти царських 
законів слухаєш, а я слухаю Божих законів, ти царів боїшся, а я 
боюся живого справедливого Бога. Ти їм догодити намагаєшся, 
а я бажаю сподобатись моєму Ісусові Христові». Князь сказав: 
«Твої слова зупиняться і замовкнуть, коли віддам тебе на муки». 
Лукія відповіла: «Слова Божі ніколи не замовкнуть». Пасхасій 
промовив: «Хіба ти Бог?». Дівиця сказала: «Я є Божою рабою, і 
через те говорю Божі слова, як Він сам сказав: “Не ви бо будете 
говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме” (Мт. 10, 20). І 
ще апостол сказав, що ті, які чисто живуть, є Божим храмом 
і Дух Божий живе у них». Тоді князь сказав: «Я віддам тебе в дім 
розпусти і втече з тебе твій Дух». Свята відповіла: «Ніколи не 
оскверниш мене, якщо я на те не погоджусь своєю волею. Якщо 
проти моєї волі оскверниш мене, то тим примножиш мій вінець 
чистоти». Тоді суддя наказав відвести дівицю в блудилище. Але 
коли її почали тягнути, то Дух Божий зробив так, що вона була 
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повністю непорушна. За наказом князя прийшло багато чолові-
ків і пробували зрушити її з місця, але нічого не могли зробити. 
Тоді принесли шнур, прив’язали його за руки й ноги святої та 
тягнули, але і це не допомогло. Господня діва стояла непорушно. 
Потім прикликали чарівників і всіх ідольських жерців та нака-
зали їм чарівництвом зробити так, щоб Лукію могли зрушити. 
Проте і вони нічого не досягли. Тоді привели багато пар волів, 
щоб вони зрушили її з місця, але дівчина стояла і не рухалась. 
Пасхасій сказав до дівчини: «Які твої чари?». Лукія відповіла: «Це 
не чари, а Божа допомога». Він знову сказав: «Яка причина, що 
немічну дівчину тисяча чоловіків не може зрушити?». Свята від-
повіла словами Псалма: «Нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять 
тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не підійде» (Пс. 91, 7). Тоді 
Пасхасій пробував різними муками святу мучити, але нічого їй 
не шкодило. Мучитель приписував це чарівництву, та свята діва 
сказала: «Сьогодні можеш переконатись, що є в мені Дух Святий, 
тому полиш своє невірство». Розсердився князь і наказав кругом 
святої розкласти вогонь, щоб згоріла. Силою Божою ані вогонь 
її не торкнувся. Та потім він звелів вдарити мечем в гортань її і 
зі слугами своїми пішов додому. Свята з великою раною стояла 
та довго молилась до свого Помічника, Ісуса Христа. Християн, 
що при ній стояли, до витривалості заохочувала і пророкувала, 
що мають гоніння швидко закінчитись. Вона не померла, поки 
не прийшли священники і не причастили її Божественних Таїн. 
Потім св. Лукія віддала свою душу Господеві. Було це 13 грудня 
304 року. Її тіло поховали на тому місці і збудували там церкву 
на її честь.
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СВЯТИЙ СИМЕОН БОГОПРИЄМЕЦЬ
І ПРОРОЧИЦЯ АННА

Про праведного Симеона свя-
тий євангелист Лука пише: «…чо-
ловік той, праведний та побож-
ний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух 
Святий був на ньому» (Лк. 2, 25). 
Коли Симеон читав пророцтво 
Ісаї, зупинився біля слів: «Ось Діва 
зачне і породить Сина, і дадуть 
йому ім’я Еммануїл» (Іс. 7, 14). 
Він не розумів того, що було на-
писано, але вірив цьому, і відтоді 
з великою тугою очікував прихо-
ду на світ обіцяного Месії, про-
вадивши праведне та непорочне 
життя. Ухилявся від всякого зла 
та часто перебував в храмі Божому. Симеон молився до Бога, щоб 
Він змилувався над світом і визволив людей з-під влади диявола.

Після Різдва, коли Пречиста Діва Марія по закінченню со-
рока днів принесла Ісуса за законним звичаєм у храм, у цей 
час прийшов туди, ведений Духом Божим, праведний Симеон. 
Побачивши Передвічне Немовля і Пренепорочну Діву, яка Його 
народила, він пізнав, що це дитятко є обіцяним Месією, а Його 
мати є та Діва, на якій здійснилося пророцтво Ісаї. Симеон бачив 
Його в небесному світлі, осяяного Божественним промінням. Тоді 
зі страхом і радістю наблизився до Нього, прийняв Боже Немов-
ля на руки та промовив: «Нині відпускаєш раба Твого, Владико, 
за Твоїм словом, у мирі, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке 
Ти приготував перед усіма народами, світло на просвітлення 
поганам і славу люду Твого Ізраїля» (Лк. 2, 29–32).
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Наступного дня після стрітення Господнього св. Симеон відій-
шов у вічність. Згодом його мощі були перенесені до Констан-
тинополя, у церкву св. Якова, яку збудував імператор Юстин 
Молодший і в якій спочивали мощі святого пророка Захарії, і 
ап. Якова, родича Господнього.

Свята пророчиця Анна, дочка Фануїла, була вельми похила 
віком, проживши з чоловіком тільки сім років від свого дівуван-
ня. Вона була вдовою і мала 84 роки. Анна не виходила з храму, 
а в день та вночі служила Богу постом та молитвою. В нагороду 
за це вона на власні очі побачила Спасителя та про цю подію 
свідчила всім, хто чекав на прихід обіцяного Месії.

ПРЕПОДОБНІ МАРКО І ТЕОФІЛ ПЕЧЕРСЬКІ1

Цей блаженний Марко, вступивши до 
Печерського монастиря і прийнявши чер-
нечий одяг, жив у печері. Він, докладаючи 
великі зусилля, зі всіх сил копав в печерах 
місця для погребання братії Печерського 
монастиря. І робив це не задля якоїсь по-
хвали чи для марної слави, але з любові 
до Господа та ближніх, бо сподівався, що 
Бог прийме його труди, які він добровільно 
прийняв на себе, і удостоїть його бути при-
часником вічного життя. Але найосновні-
шою працею св. Марка була молитва. Інко-
ли він цілими ночами молився на колінах, 
просячи в Ісуса Христа, щоб Він змилував-
ся над ним і простив йому численні гріхи. 
Життя преподобного Марка було сповнене 
молитви, посту і важкої праці. Часто йому 
доводилось перемагати свою тілесну вто-
му, щоб послужити померлим ділом мило-
сердя. Будучи вже в похилому віці, він сам 
носив тесані каміння та викопану землю 
із печер на своїх бедрах. Але ніколи не на-

1 Їхню пам’ять вшановуємо 29 грудня (11 січня).

св. Марко Печерський
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рікав, а за все дякував Богові і в своїй простоті не вважав себе 
за якогось великого, кажучи сам до себе: «Ось, Марко, нінащо 
ти непридатний, хіба щоб копати могили. І навіть те, що ро-
биш, не заслуговує на якусь нагороду. Отож будь смиренний і 
покірний, та проси в Бога милості, щоб простив тобі твої гріхи 
і спас тебе, недостойного, від вічної погибелі». Провадячи таке 
життя, блаженний Марко став покірним і усмирив свої тілесні 
та душевні пристрасті, зовсім не боячись смерті, але всю свою 
надію покладав на Господа, Який помер за нього на хресті.

Бог, Який не гордує смиренням Своїх рабів, вже тут, на землі, 
прославив його, давши йому дар творити чуда, бо навіть і мертві 
слухали його веління.

Одного разу, коли він копав гріб, втомився від праці і, знеміг-
ши, залишив те місце тісним і нерозширеним. Якраз тоді сталось 
так, що один із хворих братів помер, і не було іншого гробу, окрім 
того недокінченого. Мертвого принесли в печеру, а через те, що 
гріб той був дуже тісний, його заледве змогли туди покласти. Тоді 
всі почали нарікати на Марка за те, що він викопав замалий 
гріб, що в тій тісноті навіть неможливо возлити святий єлей на 
тіло померлого брата. Святий смиренно сказав: «Простіть мене, 
отці, за мою неміч, що не докінчив діла». А вони не зважали на ці 
його слова та ще більше взялися йому докоряти. Тоді блаженний 
Марко смиренно сказав до померлого брата: «Брате, тому що 
місце це є тісне, прошу тебе, сам візьми святий єлей і возлий 
на себе». Мертвий, простягнувши руку, трохи схилився, взяв 
єлей і возлив хрестоподібно на себе. І на очах у всіх ліг назад до 
гробу. Всіх присутніх, які бачили це чудо, пройняв жах і трепет.

Було у Печерському монастирі два рідні брати, Іван і Теофіл, 
які юними пішли в монастир. З’єднані між собою братньою лю-
бов’ю, впросили вони в блаженного Марка, щоб коли Господь їх 
покличе, влаштувати їм одне спільне місце на поховання. По дов-
шому часі старший брат Теофіл відійшов кудись задля монастир-
ської потреби. Молодший його брат Іван віддано служив Богові. 
Через деякий час він розхворівся і помер та був покладений у 
печері на приготованім місці. За декілька днів Теофіл повернувся 
з дороги. Довідавшись про смерть Івана, почав вельми тужити 
і, взявши зі собою декого з ченців, пішов у печеру, де був похо-
ваний його брат. Коли ж був у печері, то побачив, що тіло брата 
лежить на вищому місті, де, як гадав, мав би бути покладений 
він. Теофіл, збунтувавшись, почав нарікати на св. Марка, кажу-
чи: «Навіщо ти поклав його на моєму місці?! Це ж я є старший 
від нього, і його тіло мало би лежати на нижчому місці». Старець 
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покірно схилився кажучи: «Прости мені, брате, що згрішив». 
Тоді, обернувшись до померлого, сказав: «Іване, встань, і дай те 
місце старшому своєму братові, сам же ляж на нижчім місці». 
Мертвий за словом блаженного відразу встав і ліг на нижньому 
місці. Тоді Теофіл, який нарікав на старця, припав до його ніг і 
скликнув: «Згрішив я, отче, проти тебе і проти брата, зрушив-
ши його з місця. Прошу тебе, звели, щоб знову ліг там, де був». 
Блаженний йому каже: «Господь сам забрав ворожнечу поміж 
нами, яка виникла через твоє нарікання, щоб не тримав ти 
зла на мене. А мертвих піднімати — це Боже діло, я ж чоловік 
грішний, тому не можу вже сам по собі без причини наказувати 
померлому. Звели ти йому, якщо тебе послухає. Проте знай, 
що скоро і ти унаслідуєш своє старшинство. А тому що ти не є 
готовий до відходу, іди й потурбуйся про спасіння своєї душі, бо 
за декілька днів будеш сюди принесений». Теофіл, ледве отямив-
шись, вернувся у свою келію і гірко ридав над собою. Тоді все, 
що мав, роздав на потребу іншим, залишив собі лише один одяг 
та щодня чекав на годину смерті. І ніхто не міг його потішити, 
бо він вдень і вночі плакав над своїми гріхами. Коли наставав 
день, умивав сльозами своє лице, кажучи: «Не знаю, чи доживу 
до вечора». Коли приходила ніч, жалісно плакав і говорив до себе: 
«Хто знає, чи дочекаюся до ранку». І так багато років молився і 
каявся перед Богом, що й від великого плачу втратив зір.

Через декілька літ блаженний Марко, довідавшись від Господа 
про час свого відходу, прикликав Теофіла і сказав йому: «Прости 
мені, брате, що образив тебе на багато років. Прошу тебе, моли 
за мене Бога, ось-бо вже відходжу з цього світу. І я не забуду за 
тебе молитись, щоб Господь сподобив нас обох споглядати Його 
Пресвяте лице і зустрітися з Ним в Небесному Царстві». Теофіл 
з плачем відповів йому: «Чому покидаєш мене, отче? Візьми мене 
зі собою або подай мені тут прозріння. Заради тебе Господь Ісус 
змилувався наді мною і не передав мене смерті, чекаючи на 
моє покаяння. Тепер ти мені можеш подарувати те, що завдя-
ки тобі піду з тобою до Господа, або що мені повернеться зір». 
Преподобний Марко сказав до нього: «Брате, не сумуй що задля 
Бога на тілесні очі осліп, бо на духовні очі ти прозрів. Коли тоді 
в печері я говорив про твою швидку смерть, то робив це тому, 
щоб смирити твою зарозумілість та гординю. Бо Бог гордим 
противиться, а смиренним дає благодать. Не бажай тепер 
собі смерті і не сумуй через втрату зору, але радій, бо Господь 
наш Ісус Христос приготував тобі місце в небі, яке незабаром 
успадкуєш. Лише трохи потерпи і тоді будемо разом славити 
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нашого Спаса і Господа — Ісуса Христа. А тепер повертайся, 
брате, до своєї келії і готуйся до години смерті. Знай, за три дні 
до смерті ти прозрієш».

Через декілька днів старець Марко відійшов до Господа. Його 
чудотворні мощі поклали в тій печері, в якій він сам собі вико-
пав гріб. Через них молитвами святого Господь подавав щедрі 
зцілення тим, хто з вірою приходив до Нього. Блаженний Теофіл, 
плачучи через розлучення із своїм наставником преподобним 
Марком, почав ще глибше чинити покаяння. Кожного дня чекав 
на здійснення пророцтва св. Марка. Якогось дня блаженний 
Теофіл прозрів і зрозумів, що його кінець близько, тому почав 
ревно молитися до Бога, щоб прийняв його до свого Царства. 
Звів свої руки до неба і молився: «Милосердний Господи, Ісусе 
Христе, Боже мій, що не хочеш смерті грішника, але чекаєш на 
його навернення. Змилосердься і наді мною, немічним, у цю годи-
ну. Прийми мої сльози і вилий на 
мене глибину свого милосердя, 
щоб не спокусили мене в годину 
смерті демони і не відвели мене 
на місце муки». Тоді з’явився пе-
ред ним ангел Божий і показав 
йому посудину, повну пахучого 
мира: «Це із твоїх сліз, які ти 
з цілого серця проливав на мо-
литві перед Богом. Всі бо твої 
сльози я зібрав в цей посуд за ве-
лінням мого Владики. Сьогодні ж 
я посланий сповістити тобі ра-
дість, що з веселістю відійдеш 
до Того, Хто сказав: “Блаженні 
плачучі, бо вони утішаться”».

Після цієї появи Теофіл прикликав ігумена та розповів йому 
все, що бачив і чув від ангела. Також показав йому той посуд 
із пахучим миром, який залишив ангел. Як пророкував старець 
Марко, так і сталось — через три дні блаженний Теофіл пере-
ставився до вічного життя. Його святе тіло поклали в печері з 
любим його братом, блаженним Іваном, поблизу преподобного 
Марка. Посудину з миром, яку залишив ангел, ігумен вилив на 
тіло преподобного Теофіла, і тоді ціла печера наповнилась не-
вимовним ароматом. Нехай же і чоловіколюбний Бог Отець, і 
Син, і Святий Дух, дарує нам спасенне покаяння за молитвами 
святих отців наших Марка і Теофіла Печерських.

св. Теофіл Печерський
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ПРЕПОДОБНИЙ ІСИДОР ПИЛУСІЙСЬКИЙ

У IV столітті жив у єгипетському місті Олександрії багатий 
юнак Ісидор, який відзначався красномовством і вченістю. Та 
одного дня він все покинув задля Ісуса Христа і пішов у пустиню. 
На східному березі ріки Ніл, на Пилусійській горі, він знайшов 
собі печеру, став на голій землі навколішки і почав молитись 
Богу як самітний, убогий і покірний пустинник. Молився вдень 
і вночі. Його життям були молитва й покута, читання Святого 
Письма й самота. Ісидорові там було добре, бо з ним був Господь 
Ісус, якому він служив й задля якого відрікся світу, земних справ 
і розкошів. Вчителем християнської віри і побожності для нього 
був св. Іван Золотоустий.

Одного дня Господь привів до Ісидора мандрівника, який 
бажав і собі поселитись біля його печери та разом з ним служити 
Богу. Ісидор погодився на це. Згодом поприходило до них так 
багато чоловіків, які хотіли служити Богу й спасти свої душі 
далеко від грішного світу, що треба було заснувати монастир. 
Коли він був побудований, Ісидора вибрали ігуменом. Оскільки 
треба було також священника, то святий, як найгідніший і най-
ученіший між монахами для добра своїх нових учнів та на їхнє 
прохання прийняв святу Тайну Священства.

Тоді почав св. Ісидор писати різні духовні повчання. Він писав 
про життя монахів, далеке від гордості, самолюбства й гніву, 
користолюбства й надмірного дбання про тіло. Святий Ісидор 
надзвичайно цінив убогість. Коли одного разу мав дві одежі, то 
дякував за те, що одну міг комусь подарувати. У монастирі серед 
монахів він жив наче у пустині, бо душею завжди звертався до 
Бога й не переймався земними справами. Про це писав він у 
своїх повчаннях: «Яка користь з того, що тікаєш у пусти-
ню, коли там тебе тривожать непотрібні думки, і хоч 
ти самітний, душею й думками живеш серед міського 
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натовпу?». Ісидор засуджував пустомовство і гріхи язика, тому 
писав: «Уста монаха повинні завжди бути готові молит-
вою величати Бога, тому ними не можна лихословити». 
До одного монаха Патрима святий написав: «Я чую про тебе, 
що ти з природи від Бога обдарований добрим розумом і пильно 
вивчаєш риторику, щоб добре говорити. Але хочу тобі сказати, 
що краще йти дорогою молитви і духовного життя, ніж вивча-
ти красномовство. Якщо хочеш отримати вічну нагороду 
в небі, то мало турбуйся про риторику та навчання, а 
краще пильнуй того, щоб служити Богові».

Над всі чесноти преподобний цінував чистоту. Тих, що впро-
довж життя зберегли непорочність тіла, прирівнював до сонця, 
тих, що, овдовівши, посвятили себе чистоті — до місяця, а тих, 
що живуть у чесному подружжі — до зір. Так він пояснював 
слова св. Павла, який сказав: «Інакший блиск сонця, інакший 
блиск місяця, інакший блиск зір» (1 Кор. 15, 41).

Коли ж ішлося про справи, противні Божому законові, св. Іс-
идор виступав рішуче і строго. Одному священнику, який за 
гроші отримав свячення, святий написав: «Ти вкрав небесну річ 
за гроші, ти, як другий Каяфа, за срібло купив те, що не про-
дається». Крім повчань для монахів, Ісидор усним і писемним 
словом боронив Церкву, яка мала багато шкоди від єретиків. 
Усіх листів св. Ісидора, повних побожності й глибокої науки, 
було кілька тисяч, з яких досі збереглося приблизно 2 000. Ці 
листи свідчать про його розум і покору, ревність та гарячу любов 
до Бога й ближніх. До одного аріанина Терасія Ісидор написав: 
«Спитаю тебе, чому нас ображаєш і робиш зі себе суддю? 
Якщо б тебе цар поставив на міському мурі, доручивши 
стерегти й захищати місто, і ти бачив би, що підкопують 
і руйнують одну стіну, щоб ворогам було легко зайти в 
місто, чи не став би ти в обороні зі зброєю в руках, щоб 
вороги не ввійшли в місто? Це б ти робив для того, щоб і 
себе, і місто вберегти від ворога та щоб виявити цареві 
свою вірність. То ж нам, яких Бог поставив вчителями 
Церкви, хіба не годиться твердо виступити проти Арія, 
який погубив багатьох і почав боротьбу проти Ісуса Хри-
ста? Я з тієї причини на ніякі біди не зважаю і нічого кра-
щого не бажаю понад те, щоб терпіти за правдиву віру».

Коли противники св. Івана Золотоустого домоглись того, щоб 
його засудили на вигнання з краю, то св. Ісидор боронив свого 
невинного вчителя та писав у цій справі листи до імператора 
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Аркадія (395–408) й Олександрійського архиєпископа Теофіла. 
Преподобний, хоч нічого тим не досягнув, проте викрив усю 
їхню злість і неправду. А після смерті Івана Золотоустого Ісидор 
писав до св. Кирила Олександрійського, щоб ім’я св. Івана було 
записано між святими Церкви. Він також вплинув на імпера-
тора Теодосія (408–450), щоб той скликав ІІІ Вселенський Собор 
у Ефесі (431 рік).

За свою рішучість в обороні святої віри Ісидор терпів багато 
переслідувань від єретиків, та все те він охоче зносив з любові 
до Христа. Помер преподобний Ісидор Пилусійський в глибокій 
старості, близько 450 року.

ПРЕПОДОБНИЙ АНДРІЙ КОРСІНІ

Народився Андрій 1302 року 
у Флоренції. Він походив з 
княжого роду. Його батьки були 
побожними християнами і ста-
ралися виховувати сина добрим 
словом та прикладом. Але їхні 
намагання були марними, бо 
Андрій любив товариства пога-
них друзів, з якими прогулював 
цілі ночі. Батьки були безрадні.

Однієї ночі мати Гемма, з 
душевного болю над сином, що 
котився до загибелі, впала на 
коліна перед іконою Пречистої 
Діви Марії та зі сльозами моли-
лась: «Мати Божа! Матінко 
нашого Спасителя Ісуса Хри-

ста! Ти знаєш, що моєму синові загрожує погибель, знаєш, 
в якій він небезпеці. Змилуйся над ним! Заступайся за 
нього, щоб він був спасенний!».

На вулицях Флоренції було дуже тихо, місто ще не пробудило-
ся. Три молоді хлопці вийшли з однієї корчми, в якій просиділи 
цілу ніч. Хто б подумав, що серед них був молодий князь Андрій 
Корсіні? Коли вони прийшли до брами палацу, то князь попро-
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щався зі своїми друзями і тихо поспіхом ступав по сходах, щоб 
ніхто його не почув. Але коли відкрив двері в коридорі, то поба-
чив в домашній каплиці матір, яка клячала перед іконою Пре-
святої Богородиці. Вона на колінах та в сльозах провела цілу ніч 
на молитві і чекала повернення свого єдиного сина. Марно ста-
рався молодий князь, щоб мати його не побачила, вона встала і, 
засмучена, підійшла до Андрія: «Мій сину, як довго ти будеш мене 
мучити? Скільки ще будеш ганьбити нашу сім’ю? Які великі болі 
я витерпіла цієї ночі!». Молодому хлопцеві стало соромно. Враже-
ний терпінням матері, закрив руками своє лице і сказав: «Ти пра-
ва, дорога мамо, ти права. Відчуваю, що це не є дорога, по якій я 
би мав йти. Я убогий і нещасний». Після цих слів попросив матір, 
щоб пішла відпочити, а сам пішов до своєї кімнати і закрив за 
собою двері. Там впав на коліна і сильно розплакався. Почав мо-
литися. Молився довго. Потім відкинув шпагу, яку мав біля себе, 
зірвав з капелюха і одягу всі оздоби та знову пішов з дому. Він біг 
вулицями міста і сам не знав, що має робити і де має зупинитись.

Саме тоді відкривалися двері монастирської церкви. Нещасний 
хлопець спостеріг, що позаду церкви знаходиться фігурка Діви 
Марії. Без вагання він побіг до Її ніг, впав на коліна і зі сльозами 
на очах голосно молився: «О Маріє, допоможи, допоможи мені! 
Ти — прибіжище грішників! Захорони мене, люба Мати!».

Цю голосну молитву почув один з монахів. Він здивувався, коли 
побачив, що то клячить молодий князь. Запитав його: «Князю, ви 
тут? Що з вами сталося?». Хлопець відповів: «Що? Князю? Який я 
князь? Я розпусник, убогий, грішник! Підіть до моєї матері й ска-
жіть їй, що я зрікаюсь князівства і всього маєтку та що не по-
вернусь додому, доки настоятель не прийме мене до монастиря».

Коли Геммі розповіли це, вона раділа з такого навернення 
сина і цілим серцем дякувала Богові. Навернення хлопця було 
щирим й ігумен прийняв його в монастир. Молодий монах покір-
но виконував найнижчу працю, і тим приборкував своє тіло та 
гордість. Хлопець мусив вести велику боротьбу і пройти вогнем 
сильних спокус. Колишні друзі хотіли витягнути його з монастиря 
і казали: «Відкинь грубу монашу одежу, залиши понурий монас-
тир і повернись до нас до світу, де тебе чекає слава і насолода». 
Андрій радикально боровся зі всіма цими спокусами і витримав.

У 1328 році Андрій був висвячений на священника і з апо-
стольською ревністю почав працювати над наверненням гріш-
ників. 1348 року він вирушив до Франції, де був поставлений 
настоятелем тосканської провінції. Невдовзі він вернувся на 
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батьківщину, а коли помер Ф’єзольський єпископ, його наступ-
ником хотіли обрати Андрія. Але він не хотів цього і з покори втік 
до монастиря картузіанців. Вже от-от готувалися вибрати когось 
іншого, але мала дитина вигукнула: «Святець, який має бути 
нашим єпископом, молиться в монастирі картузіанців». Тоді 
Андрій з послуху прийняв цей вибір і 1350 року був висвячений 
на єпископа. Після цього він не змінив строгості свого життя, але, 
навпаки, апостольську ревність збільшив удвічі. Старанно шукав 
затверділих грішників, постійно за них молився і говорив їм, щоб 
каялися та направляли своє життя, поки не зійдуть з хибних доріг.

Маючи 71 рік, він тяжко захворів і помер в 1373 році. Одразу 
після смерті його шанували як святого.

СВЯТІ МУЧЕНИЦІ ПЕРПЕТУА І ФЕЛІЧІТА

Переслідування за імперато-
ра Септимія Севера, розпочате 
у 202 році, було одним з найкри-
вавіших. Найжорстокіше воно 
проявилось у місті Олександрії 
в Єгипті та в проконсульській 
Африці. Тодішній християн-
ський письменник Тертуліан 
описує жахіття цього кривавого 
біснування в Африці. А Климент 
Олександрійський пише, що 
розп’яття і спалення християн 
можна було бачити щодня.

Серед африканських муче-
ників античні письменники 
особливо виділяють двох кар-
фагенських матерів-героїнь 
Перпетуу і Фелічіту. Святий 

Августин говорить про них з особливим захопленням, а Західна 
Церква згадує їхню пам’ять на кожній Літургії після піднесення 
дарів, коли просить Господа прийняти нас до спільності з ними.

Вівія Перпетуа була благородною 22-річною жінкою і матір’ю 
немовляти. Вона походила зі знатних карфагенських кіл, обоє 
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її батьків і двоє братів були ще живими. Вона була ревною ка-
техуменкою. Фелічіта також була молодою матір’ю, її рабинею, 
і також готувалася до тайни хрещення. Під час переслідування 
їх обох схопили разом з трьома катехуменами Ревокатом, Сатур-
ніном і Секундулом, до яких потім ще добровільно приєднався 
Сатур. Відомості про їхні муки написала сама Перпетуа за день 
до смерті, а також християни, які були присутні під час кату-
вань. Перпетуа пише: «Коли нас ще стерегли наглядачі, мій 
батько не переставав переконувати мене відступити від 
моєї віри. Я сказала йому: “Ти бачиш тут цей глечик?”. 
Він сказав: “Бачу”. Я запитала: “Чи можеш назвати його 
інакше, ніж тим, чим він є?”. Він сказав: “Ні”. “Тож і я 
не можу сказати іншого, ніж те, що я ― християнка”. 
Батько, розлючений цими словами, накинувся на мене, 
ніби хотів вирвати мені очі, але тільки бентежив мене і 
пішов переможеним».

В тюрмі всі ув’язнені були охрещені. В’язниця, де перебували 
християни, була жахливою. Там не було ні світла, ні повітря, 
так що в’язні ледь могли дихати. Крім того, вони страждали від 
нестерпної спеки та жорстокості воїнів. Двоє дияконів, Терцій і 
Помпоній, підкупили варту, щоб дозволили християнам щодня 
виходити на свіже повітря.

Перпетуа продовжує свою розповідь: «За кілька днів поши-
рилась вістка, що нас будуть допитувати. З міста прийшов 
батько, весь пригнічений смутком. Він сказав: “Дочко, змилуйся 
над моєю сивиною, змилуйся над своїм батьком, якщо я гідний 
називатися твоїм батьком. Ось я своїми руками виховав тебе 
аж до квітучого віку і любив тебе більше за всіх твоїх братів: 
не віддавай мене людям на ганьбу”. Так він говорив у своїй бать-
ківській любові. Цілував мені руки, впав мені до ніг, і з плачем 
вже не називав мене “дочко”, але “пані”. Мене боліла доля мого 
батька, що він один з цілої сім’ї не радітиме з моїх страж-
дань. Наступного дня нас поспішно повели на допит. Ця 
вістка відразу поширилась по околицях і зібралось багато 
людей. Невдовзі знову прийшов мій батько разом з моєю 
дитиною, стягнув мене на сходинку вниз і сказав: “Проси 
помилування, змилуйся над своєю дитиною!”. Прокуратор 
Іларіан, який тоді був суддею у справах смертних вироків, 
сказав: “Зваж на сивину свого батька, зваж на це немов-
ля і принеси жертву на благо імператора!”. Я відповіла: 
“Цього не зроблю!”. Іларіан запитав: “Ти християнка?”. 
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А оскільки батько хотів стягнути мене зі сходів, вони 
за наказом Іларіана скинули його і вдарили палицею. Це 
заболіло мене так, наче б вдарили мене саму. Тоді суддя 
засудив нас на поїдання звірам».

Фелічіта тоді ще чекала дитину. Коли настав славний день 
публічних ігор, вона переживала, що не зможе померти разом з 
іншими мучениками, бо римські закони не дозволяли страчувати 
вагітних жінок. Інші в’язні також шкодували, що з ними не буде 
доброї сестри, і три дні за неї молилися. Відразу після молитви 
надійшли болі. Коли в болях вона голосно стогнала, тюремник 
сказав їй: «Якщо ти тепер так плачеш, то що робитимеш, 
коли тебе кинуть хижому звіру?». Фелічіта відповіла: «Тепер 
я терплю сама, а там в мені буде терпіти заміть мене 
Інший, бо і я буду страждати за Нього».

Нарешті настав для мучеників славний день перемоги. З яс-
ними обличчями вони вийшли з в’язниці і попрямували до арени 
на смерть. Перпетуа, виходячи на арену, співала Христу. Інші 
вигукнули до судді: «Сьогодні ти судиш нас, але одного дня Бог 
судитиме тебе!». За це їх збичували. Але вони раділи, що так удо-
стоїлися терпіти з Ісусом. Потім на них випустили диких звірів. 
На Перпетуу і Фелічіту випустили дику корову, яка кілька разів 
піднесла їх на роги і кинула. Перпетуа впала набік. Вона поба-
чила, що її одяг порваний з одного боку, і цнотливо поправила 
його, пам’ятаючи більше про сором, ніж про біль. Також, коли 
їй розплелося волосся, вона швидко його заплела, бо розпущене 
волосся символізувало смуток. Вона хотіла, щоб ті, які бачать 
її, знали, що вона вмирає за Христа з радістю. Потім простяг-
нула руку Фелічіті, скиненій на землю, і допомогла їй підняти-
ся, оскільки з її розірваної рани на животі сильно текла кров. 
Коли глядачі, які прийшли на це криваве видовище, побачили 
хоробрість обох жінок, то з криком почали домагатися їхнього 
звільнення. Обох святих повели до воріт. Перпетуа озирнулася 
і, на подив усіх, запитала: «Коли нас кинуть дикій корові?». По-
чувши, що це вже сталося, не повірила, аж доки їй не показали 
ознаки терпіння на тілі і одязі. Накінець ці героїні віри були 
вбиті мечем. Молодий незграбний кат невміло вдарив Перпетуу 
ножем у ребра. Свята мучениця закричала від болю, але відразу 
ж отямилась, схопила ката за руку і приклала меч до свого горла. 
Це був 202 рік. Розповідь про це мучеництво починається так: 
«Ці приклади віри були написані для того, щоб через їх читання 
Бог був прославлений, а людина укріплена».
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ АГАФІЯ

У часи переслідування за імпе-
ратора Деція на Сицилії в місті Пар-
моні жила християнка Агафія, доч-
ка багатих і благородних батьків. 
Вони залишили своїй єдиній дитині 
великий спадок. Але вона знехту-
вала маєтками та скарбами світу і 
своє дівицтво посвятила Христові. 
Почувши про наказ убивати вір-
них, Агафія розпалилася ревністю 
за Бога й готувалась до мучеництва.

Намісник царя, Квінтіан, діз-
нався про святу і забажав не тільки 
привласнити собі її багатство, але й 
звести дівицю до гріха нечистоти. 
Тому він послав вояків у Пармо-
ну, щоб привели рабу Божу на суд. 
Коли вони прийшли у її дім, Агафія 
попросила їх трохи зачекати. Увій-
шовши у свою кімнату, вона впала 
на коліна і молилась: «О Господи мій, Ісусе Христе! Ти знаєш моє 
серце і мою любов та віру в Тебе. Ти — мій Пастир, а я — Твоя 
овечка. Будь мені Вождем і Помічником супроти ворога, якого я, 
з’єднавшись з Тобою, вже перемогла й умертвила. Нині прошу 
Тебе: не допусти, щоб мене, яка до сьогодні жила чисто, осквер-
нив той нікчемний і злий чоловік, раб диявола. Поспіши перемог-
ти диявола та його слугу Квінтіана, щоб не сказав: “Де її Бог?”. 
Прийми мої сльози як запашну жертву, бо Ти єдиний є Бог і Тобі 
належить слава навіки. Амінь». Опісля вийшла зі слугами, і пове-
ли її до міста Катани, де мешкав Квінтіан. Деякі знайомі та сусіди 
відпроваджували святу. По дорозі вона говорила собі: «Спершу 
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я мала боротьбу з дияволом, щоб зберегти неоскверненим 
моє дівицтво і перемогти пристрасть тіла. Благодаттю 
мого Спасителя я врешті перемогла у цій боротьбі і по-
топтала лукавого, який насолодами та похотями воює з 
людьми. Тепер іду на другу битву, де маю покласти своє 
життя за Христа. Диявол не буде радіти наді мною, а ще 
більше буде осоромлений, тому що я покладаюся на Ісуса, 
свого Бога, Який буде з висоти дивитися на мій подвиг з 
безліччю ангелів і помагатиме мені, немічній».

За наказом нечестивця її було відведено до однієї багатої 
жінки Афродисії, яка зі своїми п’ятьма дочками вела розпусне 
життя. Вони улесливими словами пробували переконати Агафію 
та схилити до волі ігемона. Але ні багаті гостини зі смачними 
стравами та веселою музикою, ні дорогий одяг з коштовними 
прикрасами не спокусили блаженну діву. Нічого не могло відве-
сти її від Божої любові і звести до любові світу. «Нехай вам буде 
відомо, — мовила Агафія, — що мій дім збудований на камені. 
Ваші слова подібні на вітер, а тимчасові радощі, погрози — 
на дощ, це наче ріки, які якщо й нахлинуть на хатину моєї 
душі, проте не можуть її захитати, бо вона стоїть на Ске-
лі, якою є Ісус Христос — Син Бога Живого. Як олень прагне 
по водних джерелах, так я бажаю за Нього страждати». 
Через місяць Афродисія пішла до ігемона та сказала йому: «Легше 
розм’якшити камінь чи перетворити залізо в олово, ніж ту дів-
чину відвернути від її Христа. Днями і ночами я разом зі своїми 
доньками робила все, що могла, однак не допомогли ні просьби, ні 
погрози. Я клала перед нею прекрасний одяг, золото й різні дорого-
цінності, пропонувала рабів і майно, а вона все те має за болото».

Розгніваний Квінтіан звелів привести Агафію у палату. «Якого 
ти роду?», — запитав він. «Ти знаєш, що я походжу зі славного 
роду і маю заможних родичів», — відповіла свята. Ігемон на це: 
«Якщо це так, то чому носиш бідний одяг, неначе рабиня?». Вона 
у відповідь: «Бо я насправді є рабою Ісуса Христа. Бути Його не-
вільницею — це найбільша свобода і моя честь та слава». — «Але 
чому називаєш себе невільницею, будучи вільною?» — «Моя свобо-
да і благородство служить мені тільки для того, щоб працювати 
для Господа Ісуса». Квінтіан сказав: «А хіба ми, які не визнаємо 
вашого Христа, не є вільні?». Тоді Агафія рішуче заявила: «Ні, 
ви є рабами гріха і то настільки, що поклоняєтеся мерзенним 
та бездушним ідолам, шануючи камінь і дерево, неначе Бога». 
Ігемон скрикнув: «Якщо будеш так хулити, то приймеш великі 
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муки! Скажи, чому відкидаєш наших богів?!». Свята відповіла: 
«Через те, що не є богами, але демонами». «Послухай моєї доброї 
поради, — сказав суддя, — принеси жертви, щоб не зазнала 
катування і не навела безчестя й ганьби на свій дім! Тоді хочеш 
чи ні — поклонишся богам, владикам вселеної». Мучениця промо-
вила: «Нехай буде твоя жінка як Афродіта і ти сам мов Зевс!». 
Намісник наказав вдарити її по лиці, кажучи: «Не насміхайся з 
ігемона». Озвалась Агафія: «Де ти втратив розум? Я тобі бажаю, 
щоб ти був, як твій бог, а ти не хочеш бути йому подібним, а 
сам соромишся своїх богів. Тож разом зі мною почни їх відкида-
ти!». Кат сказав їй: «Ти заслужила багато мук! Якщо не вчиниш 
те, чого я тобі наказую, то засуджу тебе на тортури». Раба 
Божа безстрашно промовила: «Не боюся нічого! Якщо віддаси 
мене звірам на поїдання, вони, побачивши мене і почувши 
Христове Ім’я, будуть приборкані; якщо вкинеш мене у 
вогонь, ангели з неба принесуть мені росу для прохолоди; 
якщо завдаш мені ран і мук, маю помічника — Духа Істи-
ни, Який визволить мене з твоїх рук».

Квінтіан наказав відвести страждальницю у похмуру сиру 
в’язницю. Зранку ігемон поставив Агафію перед своїм судом і 
запитав: «Чи добре вирішила, щоб зберегти своє здоров’я?». Вона 
відповіла: «Моє здоров’я — Христос!». «Відречися Його, щоб не заги-
нути молодою», — говорив ігемон. «Ти відречися своїх підступних 
богів, — сказала діва, — та приступи до правдивого Бога, Який 
тебе створив, щоб тобі не впасти у безконечні муки!». Тоді мучи-
тель розгнівався та повелів повисіти її на катівні й бити бичами. 
Згодом нечестивці обпалювали святу смолоскипами, шматували 
її тіло гаками і припікали розжареними бляхами. Під час тортур 
кат казав до неї: «Зміни свою думку і поклонися богам, тоді бу-
деш живою». Мучениця мовила: «Ці муки готують мені скарб 
веселощів і я радію в них, як радіє кожен, хто знайшов 
великий скарб. Вони корисні для мене, бо як неможливо 
сховати пшеницю в житницю, не очистивши спочатку 
від полови, так не зможе моя душа увійти в рай, якщо 
спершу моє тіло — тимчасове житло, не буде зруйнова-
не». Врешті Агафію повели назад у в’язницю. Там до неї прибув 
незнайомий старець, перед яким ішов світлий юнак зі свічкою. 
Старець промовив до неї: «Безбожний кат тебе поранив, але не 
досяг нічого, бо ти своєю мужністю його перемогла. Через те його 
душа страждатиме навіки. Я там стояв і дивився на твій по-
двиг, а сьогодні прибув сюди, щоб тебе зцілити». Блаженна дівиця 
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відповіла: «Я для свого тіла ніколи не використовувала людського 
лікування і думаю, що не годиться цей звичай залишати». Однак 
той муж наполягав на своєму: «Не бійся і я християнин». Агафія 
продовжувала відмовлятись: «Ти чоловік, я дівчина, не можу в 
тебе лікуватися. Волію краще надалі терпіти біль від ран. Мій 
лікар — Ісус Христос. Він, якщо захоче, одним словом може мене 
зцілити — Свою недостойну рабу». Старець зрадів, бачивши 
таку непохитну віру Агафії, та сказав: «Саме Він послав мене 
до тебе, донько. Я — ап. Петро. Дивись, я вже тебе оздоровив». 
Промовивши те, він став невидимим. А свята мучениця ввізвала 
до Бога, кажучи: «Дякую Тобі, Господи, мій Боже, що згадав про 
мене й послав Свого апостола, щоб мене зцілив». Цілу ніч небесне 
світло так осяювало темницю, що й сторожа зі страху втекла. 
Інші в’язні намовляли Агафію: «Ось, двері є відчинені, ніхто їх не 
стереже, втікай!». Вона ж на це: «Борони мене Боже, щоб я 
позбулась страдницького вінця і втратила нагоду з’єдна-
тися з Ісусом. А також я була б винна в тому, що покарали 
б сторожу. Маючи помічником мого Спасителя, Сина Божого, 
Який мене оздоровив, залишуся до кінця і буду Його сповідувати».

П’ятого дня кат знову сів на судилищі і прикликав до себе бла-
женну дівицю. Як тільки її побачив, то скликнув з великим здиву-
ванням: «Хто зцілив тебе?». «Ісус Христос, Син Бога Живого!», — 
відповіла. Квінтіан скрикнув: «Ти знову говориш про Христа, 
про якого я навіть слухати не хочу?! Доки будеш противитися 
царському закону?!». За наказом мучителя святу простягнули 
на гострому, вогнем розжареному череп’ї та гарячому вугіллі. 
Раптом стався землетрус по всім місті. Всі мешканці вдерлися у 
преторію та з криком накинулись на ігемона, вимагаючи, щоб не 
мучив невинну дівчину, бо через неї відбуваються такі знамен-
ня. Нечестивець злякався і звелів відвести Агафію у темницю. 
Увійшовши туди, мучениця підняла свої руки до неба й гаряче 
промовила з усього серця: «Дякую Тобі, Господи, що сподобив 
мене постраждати за Твоє святе Ім’я. Ти відняв в мене ба-
жання тимчасового життя й укріпляв мене в терпіннях. 
Почуй мене і в цю годину, зволь мені покинути цей нуж-
денний світ та прийми мене до Себе, щоб повіки оглядати 
Тебе і насолоджуватись Твоїм безмірним милосердям». Так 
помолившись, вона передала свій дух Богові. Дізнавшись про те, 
громадяни з поспіхом прибули до в’язниці, взяли її чесне тіло та 
достойно поховати. Тут до них приєднався якийсь світлий юнак, 
а з ним сто дітей, які були подібні до нього. Він поклав у домовину 



239

святої кам’яну табличку, на якій було написано: «Розум — пре-
подобний, пошана Богові — добровільна і визволення вітчизни». 
І враз став невидимим. Тоді всі люди збагнули, що це був ангел.

Після того Квінтіан вирушив, аби загарбати собі майно бла-
женної страждальниці. Та коли на плоті переправлявся через річ-
ку Симетус, то два його коні кинулися на нього. Один вкусив його 
в лице, а другий ногами скинув його у воду, там кат і втопився. 
Відтоді ні один володар не посмів надокучати рідним св. Агафії. 
Біля її гробу було побудовано церкву, де за молитвами раби Бо-
жої творилось багато чудес. Одяг мучениці поклали на гріб, як 
знак її покори. Рік після кончини дівиці вибухнув вулкан Етна, 
що розташований поблизу міста Катани. Загибель була немину-
чою. Тоді всі мешканці, вірні й погани прибігли до храму святої 
мучениці та, взявши її одяг, вийшли з ним проти гарячої лави. 
Тут вогонь зупинився й погас. Всі втішилися, славлячи Господа 
Ісуса і свою заступницю. Таке чудо повторялось ще декілька ра-
зів. Біля могили мучениці Агафії зцілилась також мати св. Лукії.

ПРЕПОДОБНА MАРГАРИТА УГОРСЬКА1

Коли татари напа-
ли на Угорщину, ко-
ролівська сім’я була 
змушена втікати. Бу-
дучи у великій три-
возі, король Бела ІV 
пообіцяв Богу, що 
якщо Господь охоро-
нить його царство, то 
він посвятить Йому 
свою дитину, яка в 
нього народиться. Ворог був переможений. Згодом у короля 
народилася донечка. При хрещені їй дали ім’я Маргарита. Їй не 
було ще чотирьох років, як її віддали на виховання до сестер-до-
мініканок у Всепрем. Дівчинка побачила в монастирі великий 
хрест й питала, хто це є. Коли їй пояснили, що це є наш Господь 

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 18 січня.
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і Спаситель, який стільки витерпів за наші гріхи, то вона почала 
плакати і постановила, що ніколи не вчинить гріха.

Коли їй було 14 років, батьки прийшли до монастиря. Король 
Бела хотів після довгих битв примиритися з чеським королем 
Пршемислом Отакаром ІІ, а для забезпечення миру бажав йому 
дати Маргариту за жінку. Але дівчина рішуче відмовилась: «Кра-
ще моє тіло розсічіть на куски. Краще хочу перенести будь-які 
кари, ніж порушити обіт вірності моєму Господу Ісусу Христу».

Одного разу священник, щоб випробувати її, запитав: «Отож, 
твій батько хоче видати тебе заміж? Тоді ти будеш шанована 
пані, матимеш багато вишуканого одягу». «Отче!, — перебила 
його Маргарита, — не бажаю жодного земного чоловіка! Хочу 
служити лиш одному Господу Ісусу!». Її більше тішило те, що 
вона є Божою дитиною, а не те, що є королівською дочкою. Од-
ного разу вона скаржилася: «Боже мій, коли б я була служницею, 
а не королівською дочкою, тоді могла б Тобі краще служити!».

До таїнства Господніх страждань вона плекала ніжну побож-
ність. Вдень і вночі носила на собі хрестик з часткою святого хре-
ста, на якому помер наш Спаситель. Одного разу, коли готувалася 
до Св. Причастя, почала сумніватися, чи може до нього приступи-
ти, бачачи, що одна зі сестер з нею вже третій день не говорить. 
Маргарита подумала, що напевно вона нехотячи образила сестру. 
Тоді негайно пішла до неї, припала до її ніг і просила прощен-
ня. Тільки тоді насмілилася приступити до Господньої трапези.

«Чому ти стільки працюєш? — докоряла їй одного разу насто-
ятелька. — Коли б твій батько, король, або мати про це знали, 
напевно б мене за таке покарали». Свята відповіла: «Прошу вас, 
дозвольте мені це зробити для Ісуса!».

Незадовго до смерті одна сестра її запитала: «Як маю моли-
тися і добре служити Богу?». Маргарита відповіла: «Довір своє 
тіло і свою душу Господу та нехай твоє серце завжди буде 
приготоване для Нього, щоб тебе ані смерть, ані створін-
ня не відвернули від любові Божої!». Ця вірність Ісусові напов-
нила її таким світлом, що вона могла бачити, що є в інших душах.

Одна співсестра розказує: «Колись я була повна гніву на іншу 
сестру і, сидячи за столом, думала, як би їй помститися. Після 
обіду Маргарита мені сказала: “Катерино, які думки ти мала 
за столом?! Викинь їх зі свого серця і не відганяй від себе Бога!”».

Преподобна Маргарита померла 1271 року. Серед її родичів 
також було багато святих, зокрема її рідні сестри: свята Кунегун-
да, блаженна Іоланта, а також блаженна Констанція, дружина 
галицького короля Лева І Даниловича.
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СВЯТИЙ ВУКОЛ, ЄПИСКОП СМИРНСЬКИЙ

Святий Вукол був учнем євангелиста Івана Богослова, який 
висвятив його на єпископа міста Смирни. Згідно з деякими цер-
ковними свідченнями, саме його стосуються слова, які Святий 
Дух промовив через ап. Івана: «І до ангела Церкви в Смирні на-
пиши: “Ось що говорить Перший і Останній, хто був мертвий і є 
Живий: Знаю твоє горе і вбогість, а втім ти багатий, — і обмови 
від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але — зборище сата-
ни. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. Ось диявол вкидатиме 
декотрих з вас у темницю, щоб випробувати вас, і матимете 
горе десять днів. Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. 
Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить Церквам: Пере-
можець не буде пошкоджений від другої смерті”» (Об. 2, 8–11). 
Преподобний Вукол був добрим пастирем, який багатьох поган, 
затьмарених темрявою ідолопоклонства, просвітив світлом Єван-
гельської проповіді і так врятував їхні душі від демонського звіра, 
який готував для них вічну погибель. Декотрі кажуть, що саме він 
висвятив на священника блаженного Полікарпа, а перед смертю 
призначив його своїм наступником на єпископському престолі.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ДОРОТЕЯ

Батьківщиною св. Доротеї була Кесарія Каппадокійська. Від 
юності вона служила Богові у чистоті, покорі, терпеливості, в 
постах та молитвах, а своєю мудрістю перевищувала навіть най-
мудріших філософів. Всі, що знали її, прославляли Ім’я Господа 
нашого Ісуса Христа. Таким життям блаженна сплела собі по-
двійний вінець: один — дівства, а другий — мучеництва.
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Коли слава про її святість розійшлася серед людей, дійшла 
про те чутка й до ігемона Саприкія, гонителя християн. Він, не 
затримуючись, пішов у Кесарію і став судити Доротею. Вона 
молилася в своїм серці до Господа Ісуса, прикликаючи Його на 
допомогу. Мучитель спитав її: «Скажи мені, як називаєшся?». Діва 
відповіла: «Моє ім’я — Доротея». «Я прикликав тебе, — казав до 
неї намісник, — щоб ти принесла жертву безсмертним богам за 
наказом наших великих імператорів». Вона ж на це: «Бог, який 
є Царем на небесах, заповідав мені, щоб я Йому одному 
служила, бо так написано: “Господу Богу своєму кланяти-
мешся і Йому єдиному будеш служити” (Мт. 4, 10). І знову: 
“Боги, які не створили неба й землі, хай зникнуть із землі й під-
небесся” (Єр. 10, 11). Тому слід подумати, наказам котрого 
царя ми повинні підкоритися — чи земного, чи небесного? 
І кого маємо слухати: Бога чи чоловіка? Хто такі царі? Лише 
смертні люди, якими були й ті ваші боги, ідолам яких ви покло-
няєтеся». Намісник мовив: «Якщо хочеш бути цілою, здоровою і 
неоскверненою, покинь християнство і принеси жертву богам; 
якщо ж ні, то будеш люто мучена й станеш для інших образом 
страху». Дівиця відповіла: «Я буду образом страху Божого для 
всіх вірних, щоб боялися Бога, а не розгніваних людей. Вони бо 
подібні до скажених псів — не маючи ніякої свідомості і розу-
міння, лютують, виють і своїми зубами шматують невинних 
жертв». Саприкій грізно сказав: «Я бачу, що ти постановила 
собі перебувати незмінно в тому найгіршому ісповіданні і хочеш 
з подібними тобі гірко померти. Послухай мене і поклонися бо-
гам, щоб позбутися лютих страждань». Свята відповіла: «Твої 
муки — тимчасові, однак пекельні муки — вічні, хай тих 
уникну, а дочасних не мушу боятися. Пам’ятаю слова 
мого Господа: “Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж 
убити не можуть, бійтеся більше того, хто може душу й 
тіло згубити у пеклі”» (Мт. 10, 28).

Знову пробував Саприкій переконати блаженну аби, зрік-
шися віри, зберегла життя і, взявши мужа, жила в земних ра-
дощах. Вона відповіла: «Я християнка, тому злим духам не 
приноситиму жертви, а земним шлюбом погорджую, бо наре-
ченою Христовою є». Тоді кат звелів поставити Доротею на місці 
мук, надіючись, що вона злякається. Проте раба Божа мужньо 
промовила до судді: «Чого чекаєш і не мучиш мене? Роби те, 
що маєш робити, щоб я скоро змогла бачити Того, заради 
любові якого не боюся ні страждань, ані смерті!». Саприкій 
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сказав: «І хто є той, кого так прагнеш?». Свята вигукнула: «Ісус 
Христос, Син Божий!». «І де є Христос?», — запитав нечести-
вець. Дівчина відповіла: «Всемогутністю Свого Божества Він є 
всюди, а Своєю людськістю Господь є на небесах, де сидить пра-
воруч Свого Отця. З Ним же і зі Святим Духом є одним Богом. 
Саприкію, коли б ти повірив, звільнився б від своєї погибелі та 
увійшов би в рай невимовних Божих насолод». Кат вперто про-
довжував: «Належить тобі покинути байки, принести жертву 
богам і вийти заміж, щоб не загинути так, як і твої батьки 
через їхнє безумство». Свята мовила: «Не принесу жертви бі-
сам, бо християнкою є. Це моя віра, яка введе мене в Рай 
і Оселю мого Жениха». Тоді її віддано було на жорстокі муки.

Після цього ігемон звелів свя-
ту вести до двох рідних сестер, 
Христини і Калісти. Вони спо-
чатку були християнками, однак 
зі страху перед терпіннями від-
вернулися від Христа. Згодом, 
впавши у відчай, нещасні жінки 
почали жити в мерзенних розко-
шах і світській марноті. «Якщо 
зможете оцю схилити до нас, 
ми вшануємо вас більшими і чис-
леннішими дарами», — обіцяв їм 
безбожник. Сестри заговорили до 
неї: «Послухай суддю і вчини його 
волю, врятуй себе від страждань, 
так, як і ми вчинили. Краще тобі 
не згубити передчасно цей види-
мий світ та солодке життя, до 
того ще й в муках». Доротея звернулась до них: «О, якщо б ви 
послухали моєї ради, покаялися за гріх ідолопоклонства і знову 
до Христа навернулися. Тоді б врятували себе від вічного страж-
дання в пеклі». Христина і Каліста сказали до неї: «Ми вже раз 
загинули, відрікшись від Христа, то як можемо знову до Нього 
навернутися?». Свята ж їм до серця говорити почала: «Більший 
гріх втрачати надію на Боже милосердя, ніж вшанувати 
ідолів. Наш Господь благий і багатий у щедрості, й мило-
сердний до тих, хто навертається до Нього всім серцем. 
Тому не падайте до безнадії, ані не майте сумніву в нашо-
му доброму й досвідченому Лікареві, який може зцілити 
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ваші рани. Нема такої немочі, якої Він не хотів би зціли-
ти. Саме через те Ісус Христос і називається Спасите-
лем, що спасає, через те Викупителем, що викуповує, а 
Визволителем тому, що звільняє. Ви лише всією душею 
кайтеся і неодмінно удостоїтеся прощення». Тоді обидві 
сестри кинулися на землю, плачучи і просячи, щоб свята помо-
лилася за них до милосердного Бога. Блаженна діва зі сльозами 
благала Господа: «Боже, Ти сказав: “Не хочу смерті грішника, 
але щоб він навернувся і жив”. Господи Ісусе Христе, Ти, 
що сповістив, що через одного грішника, який кається, 
буває між ангелам більше радості, ніж через дев’яносто 
дев’ять праведників, які не грішили, яви Свою благодать 
для Твоїх овець, яких диявол викрав, і поверни їх у Свою 
загороду, до Свого стада. О добрий Пастирю, хай через їх-
ній приклад навернуться до Тебе всі, що відійшли від Тебе».

По деякім часі Саприкій прикликав до себе обох жінок, а та-
кож св. Доротею. На його запитання, чи змогли переконати муче-
ницю, Христина й Каліста визнали свою провину і додали: «Через 
щирий жаль ми отримали в Христа, нашого Господа, прощення». 
Тоді нечестивець роздер на собі одяг і з великим гнівом звелів 
зв’язати сестер спинами одну до одної і, обклавши дровами, спа-
лити їх. Вони взивали до Бога: «Господи, Ісусе Христе, прийми це 
як надолуження за нашу зраду супроти Тебе!». Доротея крикнула 
до них: «Ідіть переді мною, сестри, і переконайтеся, що 
ваші беззаконня прощенно, і що вінець мучеництва, який 
ви раніше згубили, нині здобудете. Назустріч вам вийде 
ласкавий Отець, сповнений радості через повернення блуд-
ного сина, і обійме вас, як щирих своїх доньок. Незабаром 
Він прославить вас перед Своїми ангелами і зачислить до 
Своїх святих». Так блаженні мучениці перейшли у вічність.

Опісля намісник звелів знову мучити св. Доротею. Наказав 
розтягнути її на катівні, бичувати і обпалювати смолоскипами. 
Діва ж була охоплена такою веселістю, наче вже входила у Не-
бесну Оселю. Кат говорив до неї: «Як так, що у стражданнях 
так веселишся?». Дівиця промовила: «Ніколи впродовж цілого 
свого життя я так не раділа, як нині. Найбільше тішуся 
за душі тих, яких диявол через тебе вирвав у Бога, однак 
через мене Христос їх наново прийняв. Тепер на небесах 
великий бенкет, поспіши, Саприкію, і роби швидко, що 
маєш робити, щоб і я могла перейти зразу до веселості 
святих». Тоді суддя звелів свічками обпалювати мученицю. 
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Вона крикнула до нього: «Проклятий, ти зі своїми ідолами є ні-
чим!». Кат наказав бити Доротею кулаками в обличчя. «Хай буде 
бите лице, що ображає мене», — казав нечестивець. Однак вона 
не переставала радіти, а ті, що били її, знемогли. Ігемон, бачачи, 
що нічого не вдіє, засудив блаженну на посічення мечем.

Свята ішла на смерть, як на весілля, і велике число вірних 
супроводжувало її. Був похмурий зимовий день, морозяний вітер 
вирував у краю, а снігова хуртовина огорнула землю і небо сірою 
пеленою. Мучениця сказала: «Дивіться, яка ця земля пуста 
і незатишна. Радію, що йду до ліпшого краю, де небесну 
блакить ніколи морок не заступає, де постійно віють 
теплі вітри, ниви зеленіють, в саду Жениха мого цвітуть 
запашні рожі, прекрасні лілеї і солодкі плоди дозрівають. 
Радуюсь серцем моїм, що вже можу вступити до раю!».

Випадково почув ці слова молодий ігемоновий радник Теофіл, 
який любив дошкульно насміхатись над християнами, а їхні муки 
вважав безумством. Приступив він до неї і, насміхаючись, мовив: 
«Чуєш ти, невісто Христова, пошли мені яблука і троянди з раю 
твого Жениха». Доротея озвалась, кажучи: «Направду зроблю те, 
дістанеш плоди і рожі, тільки тих дарів будь достойним». Перед 
стратою вона попросила ката, щоб дозволив їй трохи помолитися 
до Бога. Як скінчила молитись, став перед нею ангел Господній 
в образі малого хлопця, несучи в кошику три яблука і три квітки 
червоної троянди. Мучениця промовила до нього: «Прошу тебе, 
занеси це Теофілові і скажи йому: “Ось маєш, що просив”». Тоді, 
схиливши свою голову під меч, усічена була і пішла, торжеству-
ючи, до свого Господа, якого змалку полюбила.

Теофіл підсміхався з обі-
цянки блаженної й жарту-
вав про це зі своїми друзями 
та однолітками. Зненацька 
став перед ним ангел з не-
бесним дарунком та сказав 
йому: «Ось, це посилає тобі 
свята діва Доротея, як і обі-
цяла». Теофіл, бачивши яблу-
ка й квіти і взявши їх в руки, 
вигукнув: «Христос є істин-
ним Богом, і нема в Ньому 
жодної неправди!». Товариші 
казали йому: «Чи ти біснуєш-
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ся, Теофіле, чи глумишся?». Він у відповідь: «Ні одне, ні друге, 
але здоровий розум велить мені, щоб я вірив в Ісуса Христа, як 
у Живого Бога». Тоді показав їм райські плоди й пояснив: «Тепер 
лютий, і цілу Каппадокію покриває мороз та нема ні одного де-
рева чи рослини, які б прикрашалися своїм листям. Погляньте 
на ці квіти та яблука, що мають гілочки зі свіжими листками. 
Звідки, ви думаєте, вони в мене взялися?». Всі дивувалися та 
говорили: «Ми ані у звичний для плодів і квітів час такого не бачи-
ли». Теофіл не переставав свідчити про те, що сталося, і привсе-
людно прославляв Господа. Деякі нечестивці сповістили про це 
ігемона. Той зразу повелів привести його до себе. Дізнавшись від 
нього, що той справді став християнином, мучитель мовив: «Ти, 
будучи премудрим, раптом зробився безумним, іменуючи Богом 
Того, кого юдеї розіп’яли». Теофіл на це: «Я помилявся, і знає про 
це мій Господь, який несподівано вирвав мене з влади темряви 
до Свого предивного світла. Годиться і тобі, судде, який інших 
за брехню судиш, самому від неї відвернутися до правди, яка є у 
Христі Ісусі». Розлючений Саприкій крикнув: «Теофіле, знай, що 
коли й далі перебуватимеш у своєму безумстві, то спершу на-
кладу на тебе великі муки, а тоді немилосердно погублю тебе!». 
Блаженний заявив: «Цього я почав хотіти, щоб бути убитим 
за мого Спасителя». «Згадай свій дім, жінку, дітей та родичів, ― 
мовив нечестивець, ― бо це велике безумство ― добровільно 
віддати себе на муки і смерть, якими карають злочинців». Свя-
тий відповів: «Навпаки, це превелика мудрість, щоб задля 
вічних благ не зважати на малі й минущі страждання і 
прийняти коротку смерть задля життя нескінченного». 
Тоді кат наказав повісити Теофіла на дереві й довго бити. А 
він говорив: «Дякую Тобі, Христе Боже, що Ти дозволив мені 
терпіти на дереві, подібному до Твого хреста». Саприкій мо-
вив до нього: «Окаянний, пошкодуй своє тіло!». Святий відповів: 
«Окаянний, пожалій свою душу!». За це мученика почали різати, 
дерти залізними кігтями та обпалювати смолоскипами. Він ве-
селився, наче не чуючи болю, та нічого іншого не говорив, лише: 
«Ісусе, Сину Божий, Тебе ісповідую, прийми мене до лику 
Твоїх святих». Врешті мучитель видав на нього смертний ви-
рок — відрубати голову. Блаженний, почувши це, голосно візвав: 
«Дякую Тобі, Христе, Боже мій!», ― і був усічений. Так Теофіл 
прийняв вічну винагороду, яка однакова для тих, що прийшли 
в одинадцятій годині, як і для тих, що весь день працювали.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК КНУД, КОРОЛЬ ДАНІЇ1

Кнуд IV, син короля 
Данії Свена II, був вихо-
ваний у християнській 
вірі. 1080 року він став 
королем. Від початку 
свого правління дуже 
підтримував поширен-
ня християнства в краї-
ні і прагнув викорінити 
поганство з його звича-
ями. Хоч був королем, 
намагався жити просто, 
часто постив і під королівськими шатами носив шорстку покаян-
ну одежу. Вона завжди пригадувала йому, що він мусить мати сві-
дому любов і правильне відношення до Бога та ближніх, бо відпо-
відає перед Богом за управління державою і провід її мешканців.

Він щедро роздавав милостиню бідним, будував лікарні та 
храми. У своїй покорі він пожертвував свою королівську корону 
храму в Роскілле, сказавши: «Цей клейнод краще використати 
для прикраси священного місця, ніж для марнославства та світ-
ської гордості». Після перемоги над ворогами, які нападали на 
землю, він склав королівські клейноди перед образом Розп’ятого 
і проголосив, що себе і все королівство підпорядковує Ісусу Хри-
сту, Царю всіх царів та Володарю всіх володарів, маючи єдине 
бажання — щоб християнська віра в його землі процвітала і 
зберігалася впродовж усіх часів.

Коли деякі з його підданих лестили йому, що він є всемогут-
нім володарем на морі і на суші, король, який саме був на березі 
моря, сів, повісив ноги над водою і закричав: «Море, наказую 
тобі піднятися і змочити мої ноги!». І відразу ж додав: «Дивіться, 
який я могутній — море не послухалося моїх наказів».

Його рідний брат Олаф недолюблював його і повстав проти 
нього. Святого Кнуда закололи перед вівтарем у храмі св. Альба-
на в Оденсе в 1086 році. Помираючи, він молився: «Боже мій, я 
радо жертвую Тобі своє життя. Помираю на Твою честь 
та славу і за захист Твоєї Церкви. Прийми милосердно цю 
мою жертву і дай ласку моїм ворогам, щоб вони пізнали 
свій злочин і жаліли за нього. Прости їм, як і я їм прощаю».

1 Його пам’ять вшановують у Західній Церкві 19 лютого.



248

СВЯТИЙ ПАРТЕНІЙ, ЄПИСКОП ЛАМПСАКІЙСЬКИЙ

Святий Партеній народився у місті Мелітополі1. Його батько 
Христофор був дияконом. Коли Христофор йшов до храму, то з 
ним охоче поспішав і його син Партеній, який сердечно молився, 
уважно слухав Богослужби й читання Святого Письма, та багато 
з того, що чув, собі запам’ятовував, хоча ще не вмів читати. Коли 
трохи підріс, часто ходив на озеро, ловив там рибу і, продавши 
її, роздавав гроші убогим. З 18 років Бог дав йому ласку творити 
чуда та уздоровлювати хворих.

Коли про побожність і чуда молодого Партенія довідався то-
дішній єпископ Мелітополя Филип, то взяв його до себе, подбав 
про його освіту, а потім висвятив на священника. У той час 
св. Партеній почав одержувати від Бога ще більше ласк, і збіль-
шилась кількість чудес, які через нього робив Господь, а через 
них все більше людей наверталось до Христової віри.

Слава про побожність та численні чуда св. Партенія дійшла 
до архиєпископа міста Кизика Асхалія. Тоді він прикликав свя-
того і висвятив його на єпископа Лампсакійського2. Так Парте-
ній отримав під свою опіку місто, в якому християн було дуже 
мало, а поган багато. Святий, бачачи це, дуже журився. Він 
почав навертати поган, вказуючи їм на Ісуса Христа. Господь 
підтверджував його слова численними чудами, які святий чи-
нив у Його Імені. Тоді багато поган навернулося та прийняло 
християнську віру. Партеній, бачивши, що погани навертаються 
від ідолопоклонства, захотів зруйнувати всі ідольські храми, які 
були в місті, а на їхньому місці побудувати Божі церкви. Через 
те він пішов до імператора Константина з проханням, щоб той 
дозволив зруйнувати в Лампсаку поганські божниці і побудува-

1 Одне з міст Мизії, провінції північно-західної Малої Азії.
2 Лампсак ― визначне місто Мизії.
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ти храми. Імператор не тільки погодився на це, але й дарував 
багато золота на спорудження церков.

Коли святий повернувся, відразу зруйнував всі капища до 
самих основ, і збудував посеред міста велику церкву. Він сам 
власноручно допомагав будівничим. Коли будували церкву, при-
йшов до нього один чоловік, який в собі мав нечистого духа, про 
якого навіть не знав. Чоловік підійшов до святого і привітав 
його. Партеній зразу пізнав в ньому нечистого духа і не відповів. 
Тільки сказав: «Вийди з Божого творіння!». Біс відповів: «Прошу 
тебе, не виганяй мене з мого помешкання, я в ньому вже з ди-
тинства перебуваю, і ніхто мене дотепер не пізнав, тільки ти. 
Бачу, що ти мене виженеш, і не можу до нікого ввійти, хто є 
храмом Божим». Тоді святий з натхнення Святого Духа наказав, 
щоб біс вийшов і більше ніколи не повертався. Злий дух вийшов, 
і чоловік той силою Ісуса Христа став здоровим та радісно за це 
прославляв Бога.

Коли закінчилось будівництво церкви, потрібно було знайти 
камінь, який мав стояти на престолі. Тоді св. Партеній знайшов 
такий камінь в одному зі зруйнованих ідольських храмів. Той ка-
мінь обробили на плиту, що мала прикривати вівтар. Робітники 
поставили його на воза, впрягли сильних волів та повезли до цер-
кви. Диявол, гніваючись за взятий із капища камінь, сполохав 
волів, так що вони почали швидко бігти і ніхто їх не міг зупини-
ти. Коли вони так бігли, то чоловік Євтихіан, що ними керував, 
впав з колісниці під колесо. Колісниця переїхала через нього і він 
помер. Дізнавшись про це, преподобний сказав: «Диявольська 
злість це вчинила. Але Божому ділу не перешкодиш, дияволе!». 
Він зразу встав і пішов на місце, де це сталось. Клякнувши біля 
тіла мертвого, почав молитись: «Всемогутній Господи, Подателю 
життя, Ти знаєш, що диявол зробив це, і зі злості вбив Твоє ство-
ріння. Але Ти, як завжди, так і сьогодні, відкрий підступний його 
задум і поверни до життя Свого раба Євтихіана». Коли він так 
помолився, то повернувся дух мертвого в його тіло, і всі люди, 
які туди збіглись, бачили це. Тоді той, що був мертвий, сказав: 
«Слава Тобі, Христе Боже, що і мертвих воскрешаєш!». Він зра-
зу встав, сів на колісницю та поїхав до церкви. Всі, що бачили 
це чудо, віддали славу Богові і звідусюди приносили хворих та 
біснуватих, які зцілялись молитвами св. Партенія.

Одного разу до Партенія привели біснуватого юнака, сина 
пресвітера Никона. Батьки просили преподобного, щоб зми-
лосердився над ним і вигнав з нього нечистого духа. Партеній 
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сказав їм: «Ваш син не є достойний зцілення, бо дух, який його 
мучить, був даний йому на покарання. Він часто не слухав вас 
та погорджував напімненнями, і ви в своєму горі молилися, щоб 
Бог покарав його. Залиште його так, нехай він терпить, бо 
це покарання потрібне для нього». Батьки зі сльозами почали 
благати: «Моли Бога за нього, Божий святителю, щоб він визво-
лився від диявола». Святий, бачачи сльози батьків, помолився 
за хлопця і біс зразу вийшов з нього. Батьки взяли здорового 
сина та повернулися до свого дому, дякуючи та хвалячи Бога, 
що змилувався над ними та сином.

Пішов одного разу св. Партеній у церковній потребі до Тракії1. 
Там він прийшов до іраклійського2 архиєпископа Іпатіяна, що 
був дуже хворий. Вночі Бог відкрив Партенію, що архиєпископ 
Іпатіян покараний важкою хворобою через грошолюбство і ску-
пість, бо присвоював собі речі та маєтки жебраків і вбогих. 
Зранку преподобний прийшов до архиєпископа і сказав йому: 
«Встань, отче, бо ти не хворий на тілесну хворобу, але пока-
раний через душевну хворобу. Її скинь, і знову будеш здоровий». 
Хворий відповів: «Знаю, що я грішний, і через те каюсь перед 
Ісусом, але прошу, помолися за мене, щоб я очистився з мого 
гріха». Партеній сказав йому: «Щоб Бог прийняв твоє покаяння, 
тобі потрібно все, що забрав від убогих, повернути назад. Тоді 
будеш здоровий душею і тілом». Архиєпископ промовив: «Отче, 
грішний я перед моїм Богом». Тоді він прикликав економа та на-
казав йому принести все зібране срібло з тих маєтків, що були 
відібрані від убогих. Бачивши, що його багато, Іпатіян просив 
святого, щоб він роздав те жебракам. Але Партеній сказав йому: 
«Щоб направити згіршення, яке ти дав, то краще, щоб ти сам 
все те роздав». Тоді хворий архиєпископ звелів покласти себе 
на колісницю і вести до церкви святої мучениці Гликерії. Там 
він зібрав жебраків та вбогих, і, упокорившись перед ними, ка-
явся за свій гріх та все роздавав. Тоді за три дні Бог повністю 
уздоровив його.

Після цього Партеній обходив іраклійські церкви і зціляв ба-
гатьох хворих. Якось він увійшов до одного храму і знайшов там 
чоловіка, цілого сухого. Змилосердившись над ним, клякнув та 

1 Історична територія Балканського півострова.
2 Іраклія (Гераклея Перинт) ― одне з міст Тракії, сьогодні місто Мармара 
Ереглі в європейській частині Туреччини.
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молився за нього до Ісуса Христа. Коли встав з молитви, помастив 
хворого святим єлеєм, і тієї години хворий зцілився, а Партеній 
підвів його і наказав ходити. Чоловік послухав і пішов здоровий, 
хвалячи Бога. При святому був архидиякон, який називався так 
само, як і архиєпископ, Іпатіян. Він, бачивши чуда, які робив 
Партеній, припав до його ніг та просив, щоб вимолив у Бога дощ, 
бо всі його ниви та сади, які насадив, посохли. Партеній пішов 
з ним і побачив, що всі рослини повністю засохли. Він став на 
коліна і довго молився до Ісуса Христа, щоб зіслав на землю дощ 
і щоб вона дала плід. Бог, який вислуховує тих, що Його бояться, 
ще під час молитви покрив небо хмарами і випав великий дощ, 
який напоїв землю. Після цього преподобний перебував цілу ніч 
на молитві, а зранку сказав до архидиякона: «Знаєш, брате, свого 
архиєпископа, якого Бог покарав хворобою за його грошолюбство? 
Господь мені об’явив цієї ночі, що за короткий час він помре, і ти 
замість нього станеш архиєпископом Іраклійським». Після цього 
Партеній благословив всі поля та сади архидиякона, повернувся 
до міста та пішов до архиєпископа, щоб попрощатися з ним. Іпа-
тіян з радістю прийняв Партенія. Коли сіли розмовляти, святий 
сказав: «Сповіщаю тобі, що за короткий час ти звільнишся від 
свого тіла і відійдеш до нашого Господа Ісуса Христа. Та відходячи 
до Нього, залиши після себе наступником архидиякона Іпатіяна, 
бо так мені об’явив Господь». Архиєпископ відповів: «Нехай буде 
воля Господня». Тоді вони попрощались, і Партеній відплив та по 
кількох днях прибув до Лампсаку.

Незадовго помер архиєпископ Іпатіян, а його наступником 
став архидиякон, і так сповнились слова преподобного Партенія. 
Коли настало літо і були жнива, пішов архидиякон Іпатіян на свої 
поля, що були висохли від бездощів’я, і побачив, що вони сильно 
зародили, навіть більше від попередніх років. Тоді він наказав 
наповнити великого корабля збіжжям, вином, усякою городиною 
і сам усе те добро завіз до міста Лампсак в дар св. Партенієві, 
щоб віддячити за його благословення. Преподобний сердечно 
привітав Іпатіяна, та дару не прийняв, кажучи: «Дякуй за все 
Богові, а це розділи між братами». Після довгої розмови зі святим, 
архиєпископ повернувся до себе та все розділив між братами, як 
йому було сказано. А потім до кінця своїх днів розказував усім 
про святого чудотворця Партенія.

Преподобний отець Партеній, який своїми молитвами зціляв 
недужих, сам на кінці свого життя розхворівся, і після короткої 
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недуги спочив у Бозі 360 року. На його похорон з’їхалося багато 
людей з усіх довколишніх міст; серед них було чимало єпископів 
і священників. При мощах св. Партенія, що спочивали в новій 
церкві, яку сам збудував, багато недужих одержали ласку оздо-
ровлення.

СВЯТА АГНЕТА ЧЕСЬКА1

Агнета Пршемислов-
на, дочка чеського коро-
ля Пршемисла Отакара I 
та його другої дружини 
Констанції, яка була доч-
кою угорського короля 
Бели III, народилася в 
Празі 20 січня 1211 року. 
Вона тричі уникала ярма 
подружжя. За тогочасним 
звичаєм, Агнета, будучи 
ще 3-річною дівчинкою, 

була заручена з польським князем Болеславом і відправлена на 
навчання до монастиря цистерціанок в Тршебнице. Однак її 
наречений раптово помер, тому для її виховання було обрано мо-
настир премонстранток у Доксанах. Тут Генріх, син німецького 
імператора Фрідріха II, попросив її руки. Тому король Пршемисл 
Отакар послав Агнету виховуватися при дворі австрійського 
герцога Леопольда VI. Проте герцог запропонував Генріху власну 
дочку. Це настільки образило чеського короля, що в 1226 році він 
почав війну з Леопольдом. Пізніше попросив її руки і німецький 
імператор Фрідріх II, але Агнета просила папу про заступництво, 
і через його втручання Фрідріх відмовився від шлюбу.

Агнета побудувала лікарню св. Франциска для бідних хворих 
і заклала фундамент майбутнього знаменитого чеського ордену 
Лицарів Хреста з червоною зіркою. Сама вона вступила до мо-
настиря кларисок 11 червня 1234 року.

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 2 березня.
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Коли Агнета залишила королівське багатство і вибрала бідну 
одежу найбідніших сестер св. Франциска, то радісно вигукнула: 
«Цього я давно прагнула всім серцем!» Агнета казала своїм 
сестрам: «Прославляймо Господа, що ми ведемо убоге жит-
тя! Якщо збережемо убогість, то Бог не залишить нас у 
важкі часи».

Одного разу, коли Агнета була хвора, сестри хотіли дати їй 
хоча б риби, але не мали. Це було важке випробування для сестер, 
які жили на березі ріки, багатої на рибу. Тому вони були дуже 
сумні. Але Агнета усміхнулася, підняла руки до неба й подякувала 
Богу за те, що Він дозволив їм зносити таку убогість. Потім озир-
нулась до дверей. В ту мить увійшла воротарка і сповістила, що 
на вікні лежить багато смачно приготованої риби. Вона не знала, 
хто їх туди поклав. Агнета дуже зраділа і дякувала Богу за те, 
що зміцнив сестер і показав, що не покидає їх і в їхній убогості. 
Іншого разу, коли вони мали йти до столу, сестра, яка дбала про 
трапезу, сповістила настоятельці, що в усьому монастирі є один 
хліб на всіх. Це був рік, коли в Чехії був великий голод. Сестри 
не виходили з монастиря просити милостині, тож траплялося, 
що благодійники забували про бідних сестер-кларисок. Тоді се-
стра попросила Агнету помолитися до Бога, який годує птахів і 
одягає польові лілії. Ще коли вона говорила, увійшла воротарка 
і повідомила, що на вікні поставлено багато білого хліба, так що 
усі могли наїстися.

Майже п’ятдесят років Агнета жила в монастирі як ангел-хо-
ронитель чеського народу. Вона гасила чвари і роздори, була 
мудрою порадницею свого брата Вацлава І, часто втручалася 
як посередниця і запобігала війнам. I Пршемисл Отакар II був 
відданий своїй тітці всією душею. Після його нещасної смерті, 
коли Чехію нещадно полонили, монастир оточували юрби бід-
няків, які, спустошені голодом і чумою, шукали тут останнього 
порятунку.

Агнета померла 2 березня 1282 року, оплакувана всім народом.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ТЕОДОР СТРАТИЛАТ

Імператор Ліциній1, перейняв-
ши владу після Діоклетіана і його 
намісника, возсів на престолі, і по 
кількох роках підняв гоніння на 
християн. Його указ розіслали по 
всіх містах. У цей час було вбито 
багато хоробрих борців Христо-
вих. Ліциній замучив у Севастії 
40 воїнів дванадцятого легіону 
Фульміната, а також 70 славних 
воїнів і князів своєї палати та 
300 мужів з Македонії.

Коли він побачив, що майже 
всі християни, зневажаючи його 
веління, віддають себе на смерть 
за віру, наказав притягати до 
суду тільки знаних і шляхетних. 

Це були якраз ті, що служили у його війську або жили в містах. 
Лише їх мали примушувати до ідолопоклонства, на простий же 
люд часу не гаяли. Так він сподівався страхом переконати всіх, 
хто перебував під його владою, залишатися вірними ідолам.

У той час, коли високопоставлених християн повсюди ре-
тельно шукали, в Іраклії Понтійській, поблизу Чорного моря, 
жив воєвода на ім’я Теодор Стратилат, який багатьох навертав 
до Христа. Святий Теодор був родом з Євхаїти, що неподалік 
від Іраклії. Він був мужем хоробрим і мужнім, а крім того, мав 
велику мудрість у слові. Сан іраклійського воєводи отримав як 

1 Ліциній — римський імператор у східній частині імперії, царював 
з 307 до 324 року.
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нагороду за хоробрість, яка всім стала відома після того, як 
Стратилат убив змія у Євхаїті.

Недалеко від міста Євхаїти, на півночі, лежало закинуте поле, 
що мало велику ущелину, всередині якої жив величезний змій. 
Виповзаючи з ущелини, він пожирав усе, що траплялося — і лю-
дей, і тварин. Дізнавшись про це, св. Теодор, який тоді служив у 
війську, нікому не кажучи про свій намір, сам вийшов здолати 
того дикого змія, покладаючись на Божу допомогу. Він узяв зі 
собою свою зброю та сказав собі: «Піду і визволю мою вітчизну 
силою Христовою від цього шаленого змія».

Прибувши на те поле, святий поглянув на небо і почав моли-
тися: «Господи Ісусе Христе, Ти, що допомагав мені в битвах і 
давав перемогу над супротивниками, Ти і сьогодні є той самий. 
Даруй мені силу, щоб я подолав цього змія». Тоді Теодор набли-
зився до прірви і гучно закликав до змія: «Наказую тобі Ім’ям 
Господа нашого Ісуса Христа: вийди з лігва свого і приповзи до 
мене!». Змій, почувши голос святого, заворушився і почав ви-
повзати. Святий, перехрестившись, сів на коня та чекав появи 
змія. І як тільки-но змій виповз, кінь кинувся на нього і почав 
топтати ногами, а святий вдарив мечем по голові змія і вбив 
його. Злізши з коня, Теодор впав на коліна і почав хвалити Бога: 
«Дякую Тобі, Господи Ісусе Христе, що Ти почув мене у цей час і 
подарував мені перемогу над змієм!».

Коли громадяни Євхаїти та навколишні жителі довідались 
це, вийшли на те поле і, побачивши змія, якого вбив Теодор, 
дивувалися й говорили між собою: «Великий є Бог Теодорів!». Тоді 
багато народу увірувало в Ісуса Христа, особливо воїни. Всі, які 
увірували, охрестилися і прилучилися до Христової церкви. Після 
цього св. Теодор, живучи в Іраклії, проповідував Ісуса Христа, 
і багато з поган навернулись до Бога. Щодня жителі краю при-
ходили на хрещення, і майже вся Іраклія прийняла святу віру.

Того часу імператор Ліциній перебував в Нікомидії, де дові-
дався про св. Теодора. Сповнившись гніву, послав з Нікомидії 
до Іраклії своїх сановників, щоб вони взяли та з честю привели 
до нього Теодора Стратилата, ніби заради якогось вшанування 
за хоробрість та вірність.

Коли вони прийшли до Іраклії, Теодор шанобливо прийняв 
їх як царських слуг. Вони стали кликати його до Ліцинія: «Йди в 
Нікомидію до царя, який тебе хоче бачити; він має намір вша-
нувати тебе дарами та почестями за твою хоробрість та пре-
мудрість». Святий відповів їм: «Нехай буде царська воля, тільки 
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ще сьогодні радійте і веселіться в мене на гостині, а завтра ми 
виконаємо те, що потрібно».

Минуло три дні, а Теодор, незважаючи на вмовляння послан-
ців, залишався в своєму місті. Тоді він лишив декількох з них 
у себе, а решту відіслав до царя з листом. У листі написав: «Не 
можу покинути своє місто в той час, коли в народі вирує велике 
сум’яття, бо багато-хто, залишивши батьківських богів, по-
клоняються Христу, і майже все місто, відвернувшись від богів, 
славить Його, тому існує небезпека, що Іраклія відступиться від 
твого царства. Отож прийди, царю, сюди сам, узявши з собою 
статуї найславніших богів, щоб усмирити бунтівний народ і 
щоб відновити стародавнє благочестя; бо коли ти сам з нами 
перед усім народом принесеш їм жертви, то народ, побачивши, 
що ми поклоняємося великим богам, стане наслідувати нас і 
утвердиться у прабатьківській вірі».

Написав він це так тому, бо хотів постраждати у своєму мі-
сті і освятити його своєю кров’ю, пролитою за Ісуса Христа, та 
стражданнями утвердити інших у святій вірі.

Цар Ліциній, прочитавши цього листа, зрадів. Не зволікаючи, 
він узяв зі собою 8 000 воїнів та найзнатніших з нікомидійських 
громадян, і вирушив зі своїми князями та сановниками в Іра-
клію. Також взяв золотих і срібних ідолів, що були найбільше 
шановані серед народу.

Тієї ж ночі, коли св. Теодор за своїм звичаєм молився, то бачив 
видіння: нібито знаходиться він в храмі, дах якого розкрився, і 
звідти засяяло небесне світло і освітлило його. І ось почувся го-
лос: «Кріпися, Теодоре, Я з тобою!». Після цього видіння зникло. 
Святий збагнув, що настав його час постраждати за Господа 
Ісуса, і зрадів, палаючи духом. Почувши, що цар наближається 
до міста, він увійшов до кімнати, де часто молився, і зі сльозами 
почав благати: «Всесильний Господи, що не залишаєш нікого, 
хто уповає на Тебе, але захищаєш їх, — будь милостивий 
і до мене і вбережи мене від ворожої омани, щоб я не впав 
перед ворогами моїми і щоб вони не злораділи наді мною. 
Укріпи і утверди мене та подай мені силу мужньо до крові 
стати за Тебе і покласти душу мою ради Тебе, як і Ти, 
полюбивши нас, розіп’явся за нас на хресті».

Після цього Теодор вийшов на зустріч Ліцинію разом зі всім 
воїнством та громадянами міста. Зустрівшись з царем, привітав 
його: «Радуйся царю, наймогутніший самодержцю!». Цар теж 
люб’язно зустрів св. Теодора: «Радуйся і ти, хоробрий воїне, слав-
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ний воєводо і премудрий хранителю батьківських законів! Тобі 
годиться після мене бути царем». Люб’язно і весело бесідуючи, 
вони під звуки тимпанів і труб увійшли до міста.

Наступного дня, коли на високому помості на площі посеред 
міста було приготовано царський престол, прийшов цар Ліци-
ній з Теодором Стратилатом та зі всім своїм почетом і, сівши 
на трон, почав хвалити місто, його громадян і Теодора, а вкінці 
додав: «Теодоре, покажи нам сьогодні свою любов до славних богів 
і принеси їм жертву, щоб весь народ побачив твою ревність в по-
клонінні богам і пізнав, що ти їхній щирий друг і є вірний цареві». 
Так Ліциній спокушав і лестив святому. Теодор на це відповів: 
«Будь довголітнім, царю! Нехай буде твоя воля, тільки дай мені 
сьогодні в мій дім великих богів, яких ти взяв зі собою, щоб я цієї 
та наступної ночі раніше за всіх вшанував їх у себе кадінням 
і жертвами, а потім, якщо повелиш, принесу їм жертви явно 
перед усім народом».

Цар, почувши це, дуже втішився, і негайно звелів принести 
золотих та срібних божків. Святий Теодор, узявши їх, пішов у 
свій дім, і там вночі, розбивши їх на дрібні частини, роздав же-
бракам. Через два дні цар послав до святого, наказуючи, щоб 
він виконав обіцяне і того ж дня перед усім народом приніс 
жертву богам. Тоді Теодор вирушив до царя. Ліциній же разом 
з ним поїхав на площу, що посеред міста лежала, засів на своє-
му престолі і сказав св. Теодору: «Премудрий Теодоре, славний 
воєводо! Настав день жертви і святкування. Отже всенародно 
принеси жертву богам, щоб усі жителі бачили твою побожність 
і через це ще більше їх шанували». Коли ж цар це сказав, один 
зі сотників, на ім’я Максентій, до нього промовив: «Присягаюся 
великими богами, царю, що обдурив тебе цей нечестивий Теодор. 
Бо я вчора бачив золоту голову богині Артеміди в руках одного 
жебрака, який ішов і радів. Я запитав: “Де ти її знайшов?”. А 
він сказав, що її дав йому Теодор Стратилат». Почувши це, 
цар аж здригнувся і, приголомшений, деякий час мовчав. Тоді 
св. Теодор сказав йому: «Все те, царю, що сказав тобі сотник 
Максентій, правда, і я добре вчинив, розбивши твоїх ідолів. Бо 
якщо вони самі собі не могли помогти, коли я їх розбивав, то як 
же можуть тобі помогти?». Ліциній якийсь час мовчав, наче 
онімілий. Сидячи у великому смутку через те, що принижений 
був і висміяний перед усім народом, опустив голову на праву 
руку, — не знав бо, що говорити, — а потім нарешті промовив: 
«Теодоре, то це така твоя подяка богам за прийняті від них 
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дари? Чи цього я чекав, коли обсипав тебе великими почестя-
ми? І чи заради того я залишив Нікомидію, прийшовши до тебе? 
О лиха і підла людино, ти лестощами примусив мене прийти 
сюди. Справді, ти син підступності і втілене лукавство. Але 
присягаюся силою моїх великих богів, що не потерплю тобі цього, 
і лихом закінчиться для тебе твоя хитрість!». Святий відповів 
Ліцинію: «Врозумися, царю, чому ти гніваєшся? Тепер пізнав ти 
неміч своїх богів. Якби вони насправді були богами, то чому ж 
самі собі не помогли? Чому вони не розгнівалися на мене, коли я їх 
розбивав, і не послали з неба вогонь, щоб спалити мене? Ні, вони 
просто є бездушними і безсилими речами, які так само легко 
можна руками розбити, як золото й срібло. Ти, царю, гніваєшся 
і обурюєшся, а мені смішно спостерігати за твоїм безумством. 
Ти засмучуєшся, а я радію загибелі твоїх богів. Ти противишся 
Господеві, а я благословляю Його. Ти поклоняєшся мертвим бо-
гам, а я поклоняюся Богу Живому. Отже, царю, не гнівайся і не 
лютуй; поводячись так, ти лише виявляєш свою внутрішню 
муку і стаєш схожим на віслюка або на якогось мула».

Тоді Ліциній, ще більше розгнівавшись, повелів розпростерти 
святого і шмагати сирими воловими жилами. Воїни нещадно 
били святого мученика, міняючись між собою. Святому Теодо-
ру було завдано 600 ударів по спині і 500 по животі. А Ліциній 
насміхався з нього: «Теодоре, потерпи ще трохи, поки прийде 
до тебе твій Христос, який звільнить тебе з моїх рук». Святий 
відповів: «Можеш робити зі мною, що хочеш, і не зупиняй-
ся, бо ні скорбота, ні тіснота, ні рани, ні меч, ні будь-яка 
інша мука не розлучить мене від любові Христової». Тоді 
цар запалав ще більшою люттю і сказав: «Ти все ще сповідуєш 
Христа?». І повелів знову немилосердно бити мученика, дерти 
його тіло залізними кігтями, а рани розтирати гострим череп’ям. 
Святий в цих муках тільки мужньо молився: «Прославляю Тебе, 
мій Боже!».

Після цих мук його вкинули у в’язницю і п’ять днів морили 
голодом. На шостий день імператор наказав приготувати хрест 
і розіп’яти на ньому святого так, як колись Пилат розіп’яв Ісуса 
Христа. Але жорстокі мучителі побільшили страждання святого. 
Вони вбили йому в живіт довгий цвях і різали його тіло бритвами; 
інші ж хлопці натягували луки і стріляли йому в обличчя, так що 
очі були проколені стрілами.

В цих муках святий візвав до Господа: «Господи, Ти сказав 
мені: “Я з тобою”. Чому ж тепер Ти залишив мене? Поглянь, Го-
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споди, як дикі звірі через Тебе всього мене понівечили: зіниці очей 
моїх пробито, тіло моє розтрощено ранами, обличчя розбито і 
зуби вибито. Господи, пом’яни мене, що терплю ради Тебе, нині 
ж прийми дух мій, бо я вже відходжу з цього життя».

Ліциній, думаючи, що Теодор помер, залишив його висіти 
на хресті. Але вночі Ангел Господній зняв його з хреста і цілого 
уздоровив. Ангел сказав: «Радуйся і зміцнюйся благодаттю Го-
спода нашого Ісуса Христа. Ось Господь з тобою. Навіщо сказав 
ти, що Він залишив тебе? Отже, зверши до кінця твій подвиг, 
і приймеш від Господа приготований тобі вінець». Тоді ангел 
став невидимий. А мученик, дякуючи Господеві, почав співати: 
«Величатиму Тебе, Боже мій і Царю мій, і благословлятиму Ім’я 
Твоє повіки!» (Пс. 145, 1).

Перед світанком Ліциній послав двох сотників, Антіоха і Па-
трикія, наказавши їм: «Ідіть і принесіть мені тіло померлого, 
я покладу його в олов’яний ящик і кину в морську глибінь, щоб 
християни не взяли його». Коли вони наблизились до місця, де 
було розп’ято Теодора, то побачили хрест, а розп’ятого на ньому 
мученика не було. Наблизившись до хреста, побачили святого, 
який клячав на землі і прославляв Господа. Тоді Патрикій го-
лосно скрикнув: «Великий Бог християн, і немає іншого бога, 
крім Нього!». І обидва сотники, підійшовши до святого, сказали: 
«Благаємо тебе, мученику Христовий, прийми нас, бо з цієї миті 
і ми християни». І того дня обидва сотники увірували в Христа 
і з ними 70 воїнів.

Ліциній, дізнавшись про це, послав свого намісника Сикста 
і з ним 300 воїнів, щоб вбити усіх, хто повірив у Христа. Коли ж 
воїни прийшли і побачили живого і здорового Теодора, то відразу 
увірували в Ісуса Христа. І зібралася на цьому місці безліч народу, 
і всі взивали: «Єдиний є Бог, Бог християн, і немає іншого бога, 
окрім Нього!». А потім казали: «Хто такий той Ліциній? Йдемо 
поб’ємо його камінням! Для нас один Бог і цар — Ісус Христос, 
якого проповідує Теодор!».

В народі піднявся гамір і заколот, і навіть почалося крово-
пролиття. Святий Теодор, намагаючись заспокоїти бунт, голосно 
промовив: «Зупиніться! Господь Ісус Христос, висячи на хресті, 
утримував ангелів, щоб вони не вчинили справедливої помсти 
за Нього людському роду». Цими та іншими словами мученик 
люд вгамував.

Тоді святий вирушив до міста і йшов попри в’язницю. За ним 
ішов весь народ та воїни. В’язні, які сиділи в темниці, взивали 
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до святого: «Помилуй нас, рабе істинного Бога!». На слово святого 
відчинилися в’язничні ворота і з в’язнів поспадали кайдани. Все 
місто зібралося, і всі відреклися від ідолопоклонства й стали про-
славляти Господа Ісуса — єдиного Бога. Святий зціляв недужих, 
виганяв з людей бісів. Всі, кого торкнувся рукою або хто тільки 
доторкнувся його одежі, негайно отримували зцілення.

Цар, сповнившись люті, негайно послав воїна відсікти голо-
ву св. Теодорові. Народ, побачивши цього воїна, знову підняв 
гамір і заколот. Повставши проти Ліцинія, вони хотіли вбити 
його слугу. Тоді святий став вмовляти народ облишити цей на-
мір. Він сказав: «Не піднімайте заколоту проти Ліцинія, бо він 
слуга свого батька диявола, мені ж тепер належить відійти до 
Господа мого Ісуса Христа».

Сказавши це, він помолився до Бога, схилив під меч свою 
голову і був усічений. Сталось це 319 року.

Весь люд віддав мученику велику честь: взявши свічки та ка-
дила, християни поклали його тіло на призначеному місці, а зго-
дом його святі мощі з великою шаною було перенесено до Євхаїти.

Святий мученик Трифон
(див. ст. 212)



261

СВЯТИЙ МУЧЕНИК НИКИФОР

В Антіохії Сирійській жили у сердечній дружбі один священ-
ник на ім’я Саприкій та мирянин Никифор1 Люди їх вважали 
рідними братами. Та позаздрив їм диявол, ненависник всілякого 
добра, і посіяв між ними ворожнечу настільки велику, що навіть 
бачити один одного не хотіли. Яка-бо спершу була між ними 
приязнь, така пізніше, диявольським діянням, виросла велика 
ненависть. І доволі часу вони перебували у ворожнечі.

Першим схаменувся Никифор і почав каятися. Він признав 
перед собою й Богом: «Я був обманений духом брехні та своєю 
гордістю. Господи, помилуй! Жалію, що завдав Тобі стільки болю». 
Тоді він звернувся до деяких друзів та сусідів, щоб вони ішли 
до пресвітера Саприкія та попросили його, щоб він пробачив 
Никифору. Але він не хотів йому пробачити. Никифор знову 
послав інших знайомих, однак ображений товариш залишив-
ся затверділим. Так було і на третій раз. Зробивши своє серце 
жорстоким, Саприкій забув слова нашого Господа, який сказав: 
«Простіть, і вам проститься» (Лк. 6, 37). І знову: «Якщо приносиш 
свій дар до вівтаря і згадаєш, що твій брат має щось на тебе, 
залиши твій дар там перед жертовником, і піди перше помирися 
зі своїм братом» (Мт. 5, 23–24). А ще: «Коли не прощатимете 
людям їхні провини, то й ваш Небесний Отець не простить вам 
прогрішень ваших» (Мт. 6, 14). Коли Никифор побачив, що Са-
прикій не прийняв його посланців, пішов до нього сам. Впавши 
йому до ніг, він почав благати: «Прости мені, отче, заради любові 
Божої, прости». Немилосердний пресвітер ані поглянути на нього 
не хотів, тому що не було в ньому ні любові, ні страху Божого.

Тим часом за царювання Валеріана (253–260) та Галлієна (253–
268) в Антіохії несподівано піднялось велике гоніння на вірних, 

1 З грец. «побідоносець».
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і взято було на допит Саприкія, як християнина. Ігемон мовив 
до нього: «Наші правителі звеліли, щоб всі принесли жертви 
безсмертним богам. Хто не послухає цього наказу, то після різ-
них лютих мук буде засуджений на смерть». «Судде, — сказав 
у відповідь священник, — ми, християни, маємо за царя 
Ісуса Христа, бо Він один є істинний Бог і Творець неба, 
землі, моря, та всього, що в них. Усі боги поган є бісами! 
Хай ваші ідоли згинуть з лиця землі, бо не можуть нікому 
помогти, бо вони є ділами людських рук». Тоді розгніваний 
мучитель звелів прив’язати його до колеса й немилосердно ка-
тувати. Коли він був мучений, сміливо говорив наміснику: «Ти 
маєш владу над моїм тілом, однак над моєю душею не 
маєш влади. Вона у владі мого Господа Ісуса Христа, який 
її створив». Саприкія довго мучили, а він усе мужньо терпів. 
Коли суддя побачив, що пресвітер непохитний у вірі, то видав 
на нього смертний вирок.

Як Саприкія вели на усічення, почув про те блаженний Ни-
кифор, побіг до нього і зі сльозами кинувся йому в ноги, просячи: 
«Мученику Христовий, прости мені, бо згрішив супроти тебе!». 
Але той не відповів на це зовсім нічого — його серце було охопле-
не диявольською злістю. Святий Никифор, побігши трохи далі, 
знову підійшов та повторив своє прохання. Але Саприкій був 
твердий, як камінь, так що й самі кати дивувалися такій його 
злобі. Вони говорили до Никифора: «Такого безумного чоловіка, 
як ти, ми ще ніколи не бачили. Цей вже йде на смерть, а ти так 
наполегливо просиш в нього прощення. Хіба він може пошкодити 
тобі в чомусь після смерті? Для чого хочеш з ним примирити-
ся?». Справжній учень Христа відповів: «Ви не знаєте чому, але 
Бог знає». Прийшовши на місце страти, Никифор знову сказав 
своєму товаришу: «Прошу тебе, прости мені, грішній людині». 
Проте прохання були марними, бо той відвернувши свою голову 
навіть не хотів подивитися в його сторону. Тоді зі Саприкієм 
сталась неочікувана річ. В той момент, коли кати мовили до 
нього: «Схили свої коліна, щоб твоя голова була відтята!», — він, 
немов зачарований, сказав до них: «Чому хочете мене вбити?». 
Ті відповіли: «Бо ти, не захотівши принести жертви богам, 
зневажив царське веління задля якогось Чоловіка, названого Хри-
стом». Почувши те, Саприкій сказав до них: «Не вбивайте мене, 
зроблю, що наказує імператор, поклонюся богам і принесу їм 
жертву». Пресвітера, який в лютих муках не відрікся Господа 
Ісуса і вже мав прийняти вінець слави, настільки осліпила не-
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нависть, що він відвернувся від вічного життя та став відступ-
ником. На ньому сповнилось Боже Слово: «Якою мірою міряєте, 
такою вам відміряють» (Мт. 7, 2). Так з ним і сталося, бо Бог є 
Справедливий Суддя, який не дивиться на особу, а на її серце. 
Через затверділість Саприкієвого серця, Господь відняв Свою 
благодать від нього, і той відразу відпав від Христа, втративши 
небесний вінець.

Никифор просив його зі сльозами, кажучи: «Не роби цього, 
любий брате, не відвертайся від нашого Спасителя! Ось, Він 
вже стоїть при дверях, щоб дати тобі безконечну нагороду за 
цю тимчасову смерть». Але той неначе б зовсім не чув цих слів 
і спішив до власної погибелі, втрачаючи безмежне щастя, яке 
мав прийняти лише через один удар меча. Тоді блаженний Ни-
кифор почав великим голосом кричати: «Я є християнин! Я вірую 
в Ісуса Христа, якого цей безбожник відрікся. Усічіть мені голо-
ву замість нього!». Всі дивувалися, проте кати не сміли убити 
його без наказу намісника, тому один з них побіг до ігемона та 
сповістив йому про все, що відбулося. Тоді ігемон звелів відпу-
стити Саприкія, а Никифора ж стратити. Так він прийняв ласку 
мучеництва, якої відрікся його колишній товариш. Це сталось 
близько 260 року.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ТЕОДУЛІЯ1

За правління Діоклетіана (284–305) і Максиміана (286–305) 
приїхав до міста Аназабра2 в Кілікії ігемон на ім’я Пелаґій. Він 
наказав своїм слугам обійти всі його володіння і шукати христи-
ян та привести їх до нього на суд. Тоді було схоплено і Теодулію. 
Вона, боячись, щоб не була осквернена від невірних, давала їм 
багато золота, просячи, щоб її відпустили. Однак нечестивці, не 
зважаючи на гроші, повели рабу Божу до ігемона і розповіли 
йому, як вона хотіла від них відкупитися. Той похвалив своїх 
слуг і вшанував їх багатими дарами за те, що не відпустили її 
та не прийняли від неї золото.

1 Її пам’ять вшановуємо 5 (18) лютого.
2 Стародавнє місто-фортеця в Кілікії; руїни міста знаходяться поблизу 
Кілікійської низини (Чукурова) в Туреччині.
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Опісля, сівши на судищі, Пелаґій спитав мученицю про її ім’я. 
Вона відповіла: «Я є християнка». Воєвода мовив: «Перш ніж поч-
ну тебе мучити, скажи мені своє ім’я». Свята говорила: «Вже раз 
сказала і не обманювала, що називаюся християнкою. Це ім’я 
для мене найцінніше й вічне. Люди назвали мене Теодулією. Я 
народилася від батьків-християн і була добре вихована за Божим 
законом». Воєвода на це відповів: «Бачу, що ти мені безумно 
відповідаєш». Блаженна у відповідь: «Це ви безумні, оскільки, 
покинувши Бога, поклоняєтеся каменю». Мучитель сказав: «Про-
шу тебе, як сестру, принеси жертву богам й будеш з великою 
пошаною насолоджуватись моїм маєтком». Теодулія мовила: «Ти 
і твій батько сатана спільно з ним насолоджуйтесь, бо разом 
будете спадкоємцями вічних мук». Пелаґій продовжував: «Знаю, 
що ви, жінки, вдачею злостиві і сердиті та дошкуляєте тим, 
хто при владі, проте я не швидкий до гніву, але лагідно тобі на-
казую покоритися мені й вшанувати богів, щоб не погубила ти 
душі своєї». Свята рішуче відповіла: «Я не гублю своєї душі, а 
навпаки — її рятую, коли тримаюся віри в мого Бога і Його 
ісповідую. Моє тіло і так піде в землю, тому кажу тобі 
при здоровому розумі: муч його, як хочеш, а Бог, бачачи 
терпіння моє, подасть мені Свою допомогу, бо дуже прагну 
постраждати за Нього і померти так, як і Він помер за 
нас на хресті, щоб спасти всіх людей». Суддя, процідивши 
крізь зуби, сказав: «Думаєш, що цими своїми словами зрушиш 
мене на лють, щоб я швидше тебе передав смерті? Добре собі за-
пам’ятай, що довго тебе мучитиму, ріжучи твоє тіло на шмат-
ки, поки тебе не погублю». Свята на це відповіла: «Лукавий та 
хижий вовку, як можеш погубити вівцю, яка має Доброго Пасти-
ря — Христа, всіх Творця. Хто мене може вихопити з Його рук?».

Тоді кат, розгнівавшись, звелів повісити мученицю за волос-
ся на кипарисі і мучити її розжареними залізними рожнами. 
В тих муках вона промовила: «Знай, воєводо, що я не відчуваю 
страждань, більше того — бачу тебе мученого і переможеного». 
Той відповів: «Наші боги милостиві та знають, що маєш навер-
нутися до них, через те бережуть тебе від болю». «Де твої боги, 
які бережуть мене? — запитала Теодулія. — Покажи мені їх, щоб 
я їх вшанувала!». Почувши це, Пелаґій дуже зрадів і з поспіхом 
наказав відв’язати страждальницю та привести до поганського 
храму, де знаходилася статуя обожненого імператора Адріана. 
Увійшовши туди, свята помолилася до істинного Бога, дмухнула 
на статую, а та відразу впала, неначе вражена блискавкою, і 
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розбилася на три частини. Вийшовши звідти, свята мовила до 
воєводи: «Увійди й допоможи твоєму богові, бо він впав і розбив-
ся». Нечестивець, бачивши розбиту статую, що лежала на землі, 
сильно заридав. Чутка про це дійшла аж до імператора. Той 
послав одного мужа, щоб довідався, чи це правда, а якщо так, 
то нехай видасть ігемона Пелаґія на поїдання звірям.

Коли мучитель довідався, що йому грозить смерть, то з плачем 
припав до блаженної Теодулії, просячи, щоб зробила статую зно-
ву цілою. «Якщо так станеться, то я повірю у Христа», — обіцяв 
він. Свята підняла руки до Всесильного Бога, а після молитви 
звеліла статуї стати на своєму місці. Імператорський посланець, 
прийшовши й побачивши статую неушкодженою, повернувся 
назад, не заподіявши ігемону нічого злого. Після того Пелаґій 
отримав від царя листа, у якому було наказано мучити Теоду-
лію різними муками, а на кінець її вбити. Безбожник, немов би 
забувши про свою обіцянку і про те, що раба Божа врятувала 
йому життя, звелів розжареними рожнами просвердлити її ноги. 
Тоді звернувся до нього начальник в’язниці Геладіус, кажучи: 
«Прошу тебе, пане воєводо, дай мені владу над нею, і я її вмовлю 
поклонитися богам. Якщо це не зможу зробити, то відсічи мою 
голову». Намісник погодився. Лютий поганин зробив п’ять до-
вгих цвяхів, які встромив у тіло мучениці. Теодулія, звівши очі 
до неба, благала свого Господа, щоб подав їй терпеливість. У ту 
ж мить Бог зробив чудо. Цвяхи випали, а свята стала повністю 
здоровою. Кат взяв її до свого дому та підлими словами вмовляв, 
щоб разом з ним поклонилася їхнім ідолам: «Щоб і я прийняв шану 
від воєводи, — казав він, — і щоб ти сподобилась великої слави від 
самих царів». Теодулія на це: «Ти сам переконайся у правді і 
стань християнином, щоб удостоїтися не короткочасної, 
але вічної честі в Царстві Господа нашого Ісуса Христа, 
який має судити живих і мертвих та кожному віддати 
за його ділами». Зворушений Геладіус промовив: «Рабине Хри-
стова, скажи мені всю правду, бо моє серце розгорілося, коли я 
почув твої слова». Тоді св. Теодулія почала звіщати йому Єван-
геліє: «Цей світ, його багатства та вся слава, скоро поминуть, 
проте майбутній вік — безконечний. Хто тут творитиме добро 
і повірить в Господа Ісуса Христа — нашого Спасителя, той 
прийме нагороду на небесах. Ті ж, що у цьому житті чинять зло 
і відкидають Спасителя, будуть навіки мучені у пеклі, а най-
більше, такі ідолопоклонники як ви». Такими й іншими словами 
Теодулія привела поганина до пізнання істини.
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Зранку вони обоє стали перед воєводою, а Геладіус сказав 
йому: «Я не зміг відвернути її з праведного шляху, проте вона 
наставила мене на путь спасіння, вибавивши мене від сліпоти 
та привівши до Христа, істинного Бога. У Нього я тепер безсум-
нівно вірю та всім серцем ісповідую Його всесвяте Ім’я». Почувши 
це, Пелаґій наказав мечем відсікти йому голову, а тіло кинути в 
море. Це сталось двадцять четвертого дня місяця січня.

Святу Теодулію ігемон наказав вкинути у розпалену піч. Од-
нак вона перебувала в ній неушкодженою. Тоді блаженну му-
ченицю поклали на розпечену сковороду і лили на неї киплячу 
смолу, віск та оливу. Бог тоді зробив таке чудо: пательня роз-
плавилась і, випустивши великі іскри й вогненне полум’я, попа-
лила багато людей, що там стояли, і навіть самого ігемона, який 
згодом помер від опіків. А свята знову залишилась без шкоди. 
Велика кількість поган, які бачили це чудо, увірували у Христа, 
серед них були і Макарій та Євагрій, почесні громадяни міста. 
Потім невірні знову розпалили піч та вкинули у неї Теодулію, а 
разом з нею і багатьох новонавернених. Так вони спільно при-
йняли славну мученицьку смерть і перейшли до вічного життя, 
у якому торжествують з усіма святими, славлячи Отця, Сина і 
Святого Духа навіки.
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CВЯТИЙ МУЧЕНИК ХАРЛАМПІЙ,
ЄПИСКОП МАГНЕЗІЇ

У часи правління імператора 
Септимія Севера (193–211) в місті 
Магнезії1 над Меандром був святий 
єпископ Харлампій. Його схопили 
за проповідування Божого слова і 
привели до суддів: ігемона Луціяна 
та воєначальника Луція. Перед ними 
Харлампій визнав: «Мій Цар, Ісус Хри-
стос, послав пророків та апостолів, 
сповнених Святим Духом, щоб всі 
люди, почувши їхню проповідь, вро-
зумилися і неухильно йшли дорогою 
правди. А ваш цар Север винайшов 
жорстокі катування, щоб люди при-
носили жертви бездушним ідолам, 
віддаючи таким чином свої душі на 
вічну смерть». Коли він так говорив, 
то Луціян сказав йому: «Ти говориш нерозсудливо, бо не бачиш, 
де є добро, а де зло. Але не думай, старче, що не будеш за ці твої 
слова мучений. Тому послухай нашої поради і принеси жертву 
богам». Святий відповів: «Я вже постарів і закінчую своє дочас-
не життя, тому не хочу зневажити небесну нагороду». Судді, 
чуючи це, розізлилися і почали готувати муки та з гнівом сказа-
ли: «Принеси жертву богам!». Харлампій відповів: «Діточки, не 
принесу жертви бісам! Знайте, що демони, яких ви шануєте, 
тремтять та трясуться перед знаменням хреста!». Тоді ігемон 

1 Старовинне грецьке місто в Іонії, Малій Азії (сучасна західна Туреч-
чина) біля Егейського моря.
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наказав підвісити святого і дерти його тіло залізними гаками. 
Коли мученику обдерли шкіру, він сказав: «Дякую вам, бо через 
те, що ви обдерли моє старе тіло, оновився мій дух, який 
бажає одягнутися у нове життя». Коли святий це говорив, то 
напав жах на обох воїнів, які його мучили. Вони почали говорити 
до Луціяна та Луція: «Те безчестя, яке ви завдаєте цьому чоло-
вікові, обернеться йому на славу. Ми деремо залізними кігтями 
тіло твердіше від заліза, бо кігті згинаються, а тіло залиша-
ється неушкодженим». Луціян, чуючи їхні слова, заскреготав 
зубами і сказав: «О слуги погані та ліниві для виконання наказу, 
ви не робите те, що вам сказано, але захищаєте засудженого!».

Коли воїни вже знемогли від катування, то пізнали велику 
Божу силу. Вони навернулись і почали прославляти Христа. За 
це їх усікли мечем. Їхні імена були Порфирій і Ваптос. Також 
трьох жінок, що дивилися на страждання святого і повірили в 
Ісуса Христа та прославляли Його святе Ім’я, було усічено. Тоді 
сам воєначальник Луцій підійшов до мученика, взяв залізні кігті 
та почав його мучити. Коли він так вчинив, то зразу його руки 
від ліктів відпали, неначе відсічені мечем. Луцій, впавши на зем-
лю, закричав: «Цей чоловік — чарівник! Ігемоне, поможи мені!». 
Луціян зразу прибіг і побачив, що воєначальник лежить без рук. 
Він зразу подивився на Харлампія та плюнув йому в лице. За це 
його голова зразу обернулася задом на перед, так що його лице 
було ззаду. Люди міста були охопленні страхом і просили святого, 
щоб не карав так суддів. Харлампій їм відповів: «Господь мені 
свідок, що не маю зла в моєму серці проти цих людей». Тоді він 
помолився, кажучи: «Господи, не погуби нас, що згрішили перед 
Тобою, але прости нам. Бо Ти сьогодні покарав Луціяна та Луція, 
щоб інші побачили Твою силу й навернулись». Тоді повірило в Ісу-
са Христа багато людей, а воєначальник Луцій сказав: «Чоловіче 
Божий, помилуй мене, бо дуже мене болять мої руки. Прошу, 
зціли мене, щоб я звільнився від болю, тоді і я увірую в твого 
Бога». Тоді святий помолився до Ісуса Христа, просячи в Нього 
зцілення для суддів і для себе. Коли він помолився, то почувся 
голос з неба: «Харлампію, почув Я твої молитви та прийняв 
твої слова, нехай твоє слово буде зціленням для хворих». І зразу 
зцілився Луцій, Луціян та Харлампій.

Коли святого зняли з катівні, то воєначальник, повіривши в 
Ісуса, просив у нього хрещення. Харлампій виконав його про-
хання і охрестив його. Але ігемон Луціян пішов до імператора 
Севера, який був в Антіохії Пісідійській, і розказав йому про 
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все, що сталося в Магнезії. Тим часом багато людей приходили 
до св. Харлампія, приймали з його рук хрещення та, визнаючи 
свої гріхи, зцілялися з різних хвороб.

Як тільки імператор, почув про те, що сталось в Магнезії, 
одразу послав 300 воїнів, щоб привели св. Харлампія до нього. 
Тоді воїни пішли в Магнезію, схопили Харлампія і привели його 
в Антіохію. По дорозі один кінь обернувся до воїнів та сказав 
їм людським голосом: «О воїни, вас є 300, але всі ви диявольські 
слуги і ненавидите Ісуса Христа, який є за цим чоловіком. На-
віщо його кривдите? Звільніть того, якого не можете зв’язати, 
щоб ви самі звільнилися від пут». Тими словами воїни були дуже 
настрашені, проте не послухали голосу, який до них промов-
ляв через коня і відвели святого до імператора. У той час ди-
явол перетворився на старого чоловіка й став перед Севером, 
кажучи: «Горе мені, імператоре! Я цар скитський. Прийшов у 
мої землі чоловік на ім’я Харлампій, великий чарівник, він всіх 
моїх воїнів відвернув від мене і весь народ до нього пристав. А я, 
усіма покинений, прийшов сказати тобі це, щоб і тобі подібне 
не сталося». Коли диявол говорив через того мужа, якраз тоді 
тягнули св. Харлампія до імператора. Як тільки Север побачив 
святого, зразу наказав обпікати його на вогні. Проте вогонь ніяк 
не зашкодив святому.

Коли полум’я погасло, імператор прикликав Харлампія і запи-
тав його: «Скільки тобі років?». Святий відповів: «Багато часу я 
прожив на цьому марному світі, маю вже 113 років». Імператор 
запитав: «Якщо ти стільки років прожив, то як до тепер не пі-
знав наших богів?». Старець сказав: «Багато років проживши, 
здобув я правдиву мудрість — пізнав Ісуса Христа, єдиного 
істинного Бога, і повірив в Нього». Север знову запитав: «Чи 
вмієш воскрешати померлих?». Святий відповів: «Це не в люд-
ській силі, але у владі Ісуса Христа». Тоді імператор наказав 
привести одного чоловіка, який був довго біснуватий, бо 35 років 
його мучив диявол. Коли привели чоловіка, то демон, впізнавши 
св. Харлампія, скрикнув: «Прошу тебе, рабе Божий, не муч мене, 
але словом накажи, щоб я вийшов. Коли хочеш, то скажу тобі, як 
увійшов я до цього чоловіка». Харлампій звелів, щоб сказав. Тоді 
біс почав говорити: «Хотів цей чоловік обікрасти свого ближнього 
та сказав собі: “Якщо спочатку його не вб’ю, то не зможу взя-
ти його спадок”. І, убивши ближнього, пішов, щоб забрати його 
маєток. Я, побачивши його, увійшов у нього через гріх, який він 
зробив, і вже 35 років в ньому перебуваю». Тоді святий сказав де-
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монові: «Вийди з цього чоловіка!». І зразу диявол вийшов й чоловік 
став здоровим і каявся за свої гріхи. Коли імператор це побачив, 
то сказав: «Справді великий є Бог християнський». Тоді святий 
воскресив ще одного юнака. Багато людей, коли побачили такі 
чуда, то повірили в Ісуса. Навіть сам імператор був у великому 
здивуванні, але один єпарх Крисп йому радив: «Знищ цього чо-
ловіка з лиця землі, бо він є чародієм і чаруванням робить чуда». 
Север повірив йому і сказав до мученика: «Принеси жертви 
богам, щоб уникнути мук». Святий відповів: «Багато мук мені 
користь приносять, бо наскільки тіло моє страждає, настільки 
радіє в мені дух мій». Тоді імператор наказав бити Харлампія 
камінням в уста та обпалити його лице. Та коли воїни приклали 
свічки до бороди святого, то великий вогонь вийшов з бороди 
і попалив 70 поган. Імператор, бачачи це, наповнився гніву та 
сказав: «Добре мені казав скитський цар, що ти є чарівником і 
хочеш також від мене моїх воїнів відвернути!».

Тоді Север випустив в повітря стрілу і сказав: «Прийди сюди, 
Христе, якщо живеш на висоті, зійди додолу. Постав Свій намет 
на землі, бо готую на Тебе боротьбу і маю досить сили, щоб 
стати проти Тебе». Коли імператор нахабно говорив такі бого-
хульні слова, то затряслась земля, загриміли громи і появились 
блискавки. Зразу всі люди заніміли від страху, а імператор разом 
з Криспом стали зв’язані невидимими путами і висіли піднесені 
у повітрі. Тоді імператор просив Харлампія, щоб помолився за 
нього до Святого Бога, щоб Той звільнив його від мук. У той 
час прийшла імператорська дочка Бассіна, яка, бачачи все це, 
повірила в істинного Бога. Вона підбігла до святого й проси-
ла його: «Прошу тебе, рабе Божий, помолися до Ісуса Христа і 
звільни від невидимих пут мого батька». Тоді старець помолився 
і зупинився Божий гнів. Імператор з Криспом були поставлені 
на землю. Коли Север звільнився від невидимих пут, то сказав: 
«Владико, Творче неба і землі, помилуй мене!». Сказавши це, пі-
шов з вельможами у свої палати і був там три дні, роздумуючи 
над тим, що сталось. У той час Бассіна прийшла до Харлампія і 
розмовляла з ним. Cвятий розказав їй про Боже Царство і вона 
ще більше утвердилась у християнській вірі.

Коли пройшло 30 днів після великої Божої кари, імператор 
забув про все, що було, та знову вернувся до ідолів. Він покликав 
Харлампія і наказав йому принести жертву богам. Але святий 
сказав: «Не може бути такого, щоб раб Божий послухав слів 
ката, бо справді твої слова немудрі». Імператор розгнівався й 
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мовив: «Ти мої слова називаєш немудрими!?». І наказав зачепити 
гак за уста святого і так його водити містом. Тоді прибігла його 
дочка Бассіна й промовила: «Що робиш, батьку? Нащо мучиш 
праведного? Нащо знову віддаєш себе в сіті диявола? Згадай, як 
тебе покарав Ісус Христос, коли ти був зв’язаний невидимими 
путами, висячи в повітрі». Це почувши, Север не опам’ятався, 
але став ще гіршим і сказав: «Бассіно, принеси жертву богам!». 
Тоді дівчина вдала, ніби хоче принести жертву, та й сказала: 
«Зроблю, що кажеш батьку». Імператор зрадів і повелів негайно 
розв’язати Харлампія. 

Бассіна пішла до храму Дія та Аполлона й, увійшовши в ньо-
го, взяла ідола Дія та сказала йому: «Якщо ти бог, то чому не 
зрозумів, що я прийшла тебе знищити?». Сказавши це, вона 
сильно кинула його на землю і він розбився. Тоді взяла Аполлона 
й сказала: «І ти, сатано, згорблений старче, впади на землю, 
бо сам є порохом!». І також його кинула й розбила. Тоді дівчина 
порозбивала й інших ідолів — всіх, що там були. Жерці зразу 
побігли до імператора і все йому розповіли. Север, чуючи це, на-
казав зробити нових богів і сказати Бассіні, що вони воскресли, 
як Христос. Жерці швидко це зробили й зранку сказали Бассіні, 
що їхні боги воскресли. Дівчина знову пішла до поганського ка-
пища і там сказала: «Нових богів мені буде легше розбити, ніж 
старих». Тоді підійшла до ідола Дія та промовила: «Тобі говорю, 
який начебто воскреснув з мертвих, знову йди до мертвих!». Те 
сказавши, знову розбила всіх ідолів. Тоді жерці розізлились і все 
доповіли імператорові. Він прикликав дочку і сказав їй, щоб 
принесла жертву богам, але дівчина відповіла йому: «Принесла 
вже жертву, як вміла, якщо хочеш, можу й іншим богам таке 
зробити». Розгніваний імператор залишив дочку і знову взявся 
за Харлампія.

Север віддав святого мученика одній вдові на збезчещення. 
Але Харлампій зробив там чудо з сухим стовпом, з якого вирос-
ли живі пагінці. Та жінка навернулась, а разом з нею багато 
й інших повірили в Ісуса Христа та охрестились. Наступного 
дня Север знову поставив перед собою св. Харлампія. Імпера-
тору сповістили про чудо, яке зробив старець. Коли він про те 
почув, то дуже дивувався. Але приступив до нього Крисп і ска-
зав: «Пане, якщо не звелиш швидко вбити мечем цього чарівни-
ка, то всі повірять його чудам і покинуть нас та наших богів 
й підуть за ним». Тоді імператор видав наказ, щоб Харлампія 
усікли мечем.
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Коли святого привели на місце страти, він став на коліна і в 
молитві за все дякував Ісусові та сказав: «Пом’яни мене, Господи 
Боже мій, у Царстві Твоєму!». Коли він так молився, розкрили-
ся небеса і до нього зійшов Ісус з багатьма святими ангелами. 
Був поставлений смарагдовий трон, на який возсів Господь та 
промовив до мученика: «Прийди, Харлампію, бо ти багато пере-
терпів за Моє Ім’я, проси в Мене, чого хочеш, і дам тобі». Святий 
сказав: «Великий для мене привілей, Господи, що Ти сподобив 
мене бачити Твою невимовну славу. Прошу Тебе, дай благодать, 
щоб на тому місці, де будуть покладені мої мощі і де на Твою 
славу шануватимуть мою пам’ять, не було голоду, ані мору, 
але нехай тут панує спасіння для людських душ і здоров’я для 
тіла. Господи, якщо Твоя воля, дай, щоб там, де будуть читати 
про те, як Ти прославився на моїх муках, не було ніякої хвороби 
худобини і щоб ніяке зло не приходило до людських душ». Коли так 
святий помолився, Господь йому сказав: «Нехай буде за твоїм 
проханням, Мій мужній воїне». І вознісся Ісус разом з ангелами 
на небо, і пішла за Ним також душа св. Харлампія. Тоді воїни 
пішли до імператора і розказали йому, як Господь з’явився му-
ченикові, який помер без усічення, і як бачили його душу, що 
йшла на небо. Тоді Бассіна просила дозволу взяти тіло святого. 
І прийнявши його, обвила чистими плащаницями, помастила 
миром та поклала в золотий ковчег. Імператор же побоявся суди-
ти й мучити свою дочку, тому дозволив їй жити як християнці.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ВЛАСІЙ, ЄПИСКОП

Святий Власій був праведним 
і лагідним та своїм побожним 
життям давав приклад іншим. 
Мешканці Севастії1, бачивши 
його життя, подбали за те, щоб 
він був поставлений їм єписко-
пом. У ті часи було жорстоке 
переслідування християн за ім-
ператора Діоклетіана (284–305) 
і багато людей помирало муче-
ницькою смертю. Коли згодом 
багато християн зі Севастії пе-
реховувались у пустелі, тоді і 
св. Власій пішов з ними та осе-
лився в печері на горі Арґеос, 
щоб не віддаватись на муки без 
Божої на те волі. Там він постій-
но молився і провадив пустельне 
життя. Часто дикі звірі приходили до нього й отримували від 
нього благословення. Якщо вони приходили у той час, коли свя-
тий молився, то стояли перед печерою, чекаючи його виходу 
після молитви. Звірі не відходили, доки Власій їх не благословив. 
Якщо якась тварина була хвора, то вона приходила до святого 
і він клав на неї руки, й вона уздоровлювалась.

Після Діоклетіана імператором став Ліциній (308–324), який 
також переслідував християн. У той час ігемоном Каппадокії та 
Вірменії був Агриколай. Він наказав своїм ловцям, щоб пішли 

1 Місто на межі римських провінцій Каппадокії і Понту, територія Малої 
Вірменії; сучасне місто Сівас в Туреччині.
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в пустелю та виловили багато хижих звірів для того, щоб мучи-
ти християн. Коли ловці обходили пустелю й прийшли до гори 
Арґеос, то побачили перед однією печерою багато звірів, які 
бавилися. Вони підійшли ближче, заглянули в печеру і побачили 
там св. Власія, який молився. Ловці нічого йому не сказали, але 
зразу повернулися і сповістили про все Агриколаю. Тоді ігемон 
наказав багатьом воїнам йти з ними та знайти християн, що 
ховаються у печері, й привести їх на суд. Воїни прийшли на ту 
гору і в печері знайшли тільки одного Власія, який там молився. 
Вони промовили до нього: «Вийди звідси і ходи з нами в місто, 
бо намісник кличе тебе». Святий зрадів та сказав: «Добре, діти, 
ходімо разом, бо згадав про мене Господь. Він цієї ночі тричі мені 
з’явився, кажучи: “Встань та принеси Мені жертву за звичаєм 
твого священства”. Добре, діти, що ви сьогодні прийшли».

Коли воїни вели дорогою св. Власія, то багато поган через 
повчання єпископа і чуда, які він робив, навертались до Ісуса 
Христа. До нього приносили хворих, а він своєю молитвою їх 
оздоровлював. Одна жінка мала єдиного сина. Коли він їв рибу, 
то риб’яча кістка стала йому в горлі й він зовсім не міг говори-
ти і був вже при смерті. Мати взяла напівмертвого сина, при-
несла, поклала в ногах святого та, плачучи, сказала: «Помилуй 
мого сина, рабе Спасителя нашого Ісуса Христа, бо єдиний він 
в мене». І розповіла Власію, що сталося з її сином. Тоді святий 
поклав свою руку на горло дитини та помолився: «Ти, що усім 
помагаєш, хто Тебе правдиво прикликає! Спасителю, почуй мої 
молитви, і кістку, що застрягла в горлі цього юнака, витягни 
Своєю невидимою силою та зціли його». Коли він це сказав, хло-
пець став здоровим і Власій віддав його матері, яка з вдячністю 
прославляла Бога.

Коли воїни з святим ще були в дорозі й наближались до Се-
вастії, одна убога вдова прибігла до святого й жалілась, що її 
єдине порося, яке вона мала, схопив і вкрав дикий вовк. Власій, 
бачачи її, сказав: «Не сумуй, жінко, не плач, віддасться тобі твоє 
порося живе і неушкоджене». Сказавши це, пішов далі. Тоді до 
тієї ж убогої вдови зненацька прибіг вовк, несучи в своїх зубах 
порося, випустив його живого і цілого перед нею, та втік у пу-
стелю. Вдова взяла своє порося та з радістю дякувала Богові.

Коли Власія привели до міста, то Агриколай, довідавшись про 
його прихід, наказав кинути його до в’язниці. Наступного дня 
він сів на судилищі та поставив перед собою святого. Ігемон спо-
чатку говорив лагідно: «Радій, Власію, наш і наших богів любий 
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друже!». Святий відповів йому: «Радій і ти, наміснику, але не 
називай богами бісів, які будуть передані вічному вогню разом 
з тими, що їх шанують». Чуючи це, Агриколай розгнівався й 
звелів жорстоко бити Власія великими палицями. Коли святого 
довгий час били, то він сказав до намісника: «Безумний споку-
снику, думаєш своїми катуваннями відвернути мене від мого 
Господа? Не зможеш цього зробити, бо я маю Ісуса Христа, який 
мене укріпляє». Ігемон бачив незламну віру святого й наказав 
знову відвести його до темниці. Тоді та убога вдова, почувши, 
як мужньо св. Власій страждає за Христа, заколола своє єдине 
порося, зварила голову та ноги, поклала це на таріль разом з 
різними овочами, які змогла зібрати, поставила все у кошик і 
принесла мученикові в темницю. Святий, славлячи Бога, ску-
штував їжу та благословив жінку, просячи Господа, щоб в її домі 
нічого необхідного не забракло. Тоді вдова, вдячно прийнявши 
слова святого, пішла до свого дому.

Після цього Агриколай вдруге сів на судищі, прикликав муче-
ника на допит та сказав: «Власію, чи принесеш жертви богам, 
щоб бути живим, чи хочеш померти?». Святий відповів: «Ідоли, 
які неба та землі не створили, нехай загинуть. А смерть, якою 
ти мені погрожуєш, принесе мені вічне життя». Тоді мучитель 
наказав повісити святого і обдирати його тіло. Коли Власія му-
чили, він промовив до намісника: «Хочеш мене, який має по-
мічником Ісуса Христа, настрашити ранами? Не боюся 
твоїх видимих мук, бо знаю, яка нагорода обіцяна тим, 
які люблять істинного та живого Бога». Тоді ігемон наказав 
зняти Власія і знову відвести до в’язниці. Коли його вели, йшло 
за ним семеро жінок, які збирали кров, що капала з тіла святого. 
Воїни, бачивши це, схопили їх та привели до Агриколая, кажучи: 
«І ці є християнками». Намісник сказав до них: «Спам’ятайте-
ся і принесіть жертви богам, тоді отримаєте від мене великі 
почесті». Жінки відповіли: «Якщо хочеш, щоб ми поклонилися з 
жертвами твоїм богам, то спочатку нам треба, за звичаєм, 
вмити руки й лице. Ми підемо до озера, яке тут поблизу, а 
ти звели дати нам богів, щоб коли вмиємося, зразу змогли їм 
поклонитися». Ігемон сповнився радості та наказав принести 
ідолів, які вклав до міхів та запечатав оловом, а потім віддав 
жінкам і довірив їх воїнам. Коли всі прийшли до озера, то жінки 
скинули з себе ідолів, яких несли, і швидко кинули їх в озеро та 
потопили. Тоді воїни з гнівом привели їх знову до намісника і 
сказали йому: «Ці жінки говорили тобі неправду, вони потопили 
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твоїх богів. Ми не знали, що брешуть, і не стримали їх». А жінки 
промовили: «Істинний Бог від людської омани не постраждає. А 
твої боги — це бездушне каміння і дерево, золото і срібло, яке 
ми взяли обманом та потопили. Якщо вони не врятували себе 
з наших рук, щоб не бути потопленими, то як можуть інших 
рятувати від біди?». Тоді розгніваний ігемон наказав розпалити 
піч, принести залізні гребні і сім викуваних пластин на подобу 
одягу, розжарених вогнем, та поставити те на одному боці. З 
іншого боку звелів поставити одяг розкішний та різні жіночі 
прикраси. Коли це зробили, він звернувся до жінок: «Виберіть 
собі одне з двох: чи поклонитесь й принесете жертви богам і тоді 
збережете своє життя, ходячи в пишному одязі та прикрасах, 
або, якщо не схочете цього зробити, то приймете ці муки, при-
готовані для вас». Тоді одна жінка, яка мала двох дітей, схопила 
той одяг та кинула його в піч, і він зразу згорів. Тоді кат наказав 
жорстоко мучити святих жінок. Під час мук ангели сходили з 
неба і зміцнювали мучениць, кажучи: «Не бійтеся, але змагай-
теся за Ісуса Христа, Він нагородить вас вічним життям, яке 
ніколи не закінчиться». Тоді намісник наказав кинути жінок 
у піч, але коли це зробили, то зразу вогонь погас і вони вийш-
ли неушкоджені. Агриколай промовив до них: «Відкиньте свої 
чари і приступіть та принесіть жертву нашим богам». Жінки 
відповіли: «Не буде тобі добра, диявольський сину, не покинемо 
нашого Господа Ісуса Христа, не поклонимося каменю і дереву й 
глухим та бездушним ідолам, які подібні до тебе. Ми покликані 
в Царство Небесне, тому далі чини, що хочеш». Тоді мучитель 
наказав відтяти їм голови. Коли їх привели на місце страти, вони 
помолились і кат відтяв їм голови.

Після того Агриколай наказав вивести Власія з в’язниці і ска-
зав до нього: «Чи принесеш нині жертви богам, чи ні?». Святий 
відповів: «Який чоловік, пізнавши живого Бога, поклоняється чи 
приносить жертви бездушним ідолам? Та знай, що залишив ти 
Бога живого і поклоняєшся бездушному каменю. Але я не боюся 
твоїх погроз, муч мене, як хочеш, ось передаю тобі за Ісуса Хри-
ста своє тіло, а Бог має владу над моєю душею». Тоді намісник 
наказав кинути Власія в озеро, щоб він втопився. Коли святого 
туди привели, він благословив воду хресним знаменням і пішов 
по воді, як по землі, та прийшов на середину озера, сів на воді 
й сказав до воїнів, що стояли на березі: «Якщо маєте богів, то 
покажіть їхню силу й вийдіть і ви на воду». Зразу 68 чоловіків 
прикликали імена своїх богів та кинулися в озеро, думаючи, що 
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підуть по воді, та всі потонули. Тоді святий зійшов на землю, 
прийшов до намісника і дорікнув йому. Агриколай, чуючи таке, 
зразу видав смертний вирок: «Власій, який не підкоряється мені, 
зневажає імператора і докоряє богам, та 68 мужів чарами вто-
пив у воді, нехай буде стятий мечем разом з двома хлопцями». 
Тоді воїни повели святого разом з юнаками, що були синами од-
нієї із семи мучениць, та привели їх на місце страти. Там Власій 
молився та просив за себе, за тих двох юнаків і за цілий світ. 
Тоді кат відсік голови святим мученикам.

Після цього одна жінка взяла святі мощі та поховала їх на тому 
місці. Господь дарував вірним св. Власія за великого заступника 
і за його молитвами й до сьогодні чиниться багато оздоровлень.

СВЯТІ 1003 МУЧЕНИКИ У НІКОМИДІЇ1

Коли царював Діоклетіан, нечестивий і лютий кат, підняло-
ся велике гоніння на Церкву Христову, і багатьох християн у 
темницях замикали й убивали через Христа. Тоді постраждали 
і раби Христові Теопемпт-єпископ і Теона, колишній волхв, і 
чотири сановники царські Васос, Євсевій, Євтихій і Василид, 
і Петро-мученик, якому довірили бути їхнім сторожем. І жінки 
тих сановників, прийнявши святу віру і в ісповіданні Христо-
вому перебуваючи непохитними, душі свої за Господа поклали. 
Після них бо і домашні їхні, слуги всі, раби і вільні, розсудивши, 
єдинодушно вирішили: «Коли пани наші, яких ми у цьому світі 
слухали, стали святими через віру в Христа Господа, зневажив-
ши життя це дочасне і суєтне, насолоджуються нині вічними 
благами. Чому б і нам не піти за Господом нашим? Приступімо 
до Діоклетіана-царя і скажімо йому: “Християнами і ми є, тож 
бажаємо з панами нашими, які володіли нами в житті цьому, 
нетлінний вінець у житті прийдешньому отримати”». Таку 
раду корисну поміж собою створивши, усі з тим погодилися сер-
дечно, перерахувавши, в якій кількості є з жінками і дітьми — і 
виявилося число душ їх тисяча і три. І пішли всі, стали перед 
судилищем нечестивого ката Діоклетіана, єдиними устами взива-
ючи: «І ми християнами є та наслідуємо батьків і панів наших, 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 7 (20) лютого.
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які за Христа свою кров пролили. Дияволові не підкоряємося, 
ідолам сліпим, глухим, німим і бездушним не поклоняємося». Цар 
же, бачивши, що їх багато, вельми гнівом збентежився. Проте 
спершу вдав лагідність і почав ласкою зваблювати їх: «Чому, — 
говорив, — настільки ви безумні, що добровільно кидаєте себе 
на згубу? Але краще послухайте мене, як батька, який добре 
вам радить: принесіть жертви богам і позбудетеся того безум-
ства, яким звабилися Євсевій і друзі його, та погано з життя 
цього відійшли. Ви ж, якщо послухаєте мене і, приступивши, 
принесете жертви богам безсмертним, почесті й дари від мене 
немалі приймете і милістю нашою доволі збагатитеся». Святі ж 
відповідали катові: «Ми ані дарів твоїх не потребуємо, ані погроз 
твоїх не боїмося, але намагаємося жертву хвали принести Бого-
ві живому й істинному, ти ж, що хочеш чинити, чини швидко, 
ніщо-бо не є для нас від Христа дорожчим». Діоклетіан же, такі 
святих мучеників слова почувши, налякався, щоб якийсь новий 
бунт серед людей не зрушити, бачив-бо їх, що вельми сміливо 
захищали свою віру в Христа, і дав знак воїнству своєму, щоб 
з оголеною зброєю обступили зібрання християнське, де ж було 
немало і малих дітей, яких матері на руках тримали, з них же 
одні були однолітні, інші двох чи трьох місяців. Коли ж озброєне 
військо навколо обступило християн, сказав до них цар: «Нині 
підкоріться моїй раді і визнайте, що хочете принести жертву 
богам та поклонитися їм, щоб цілими і здоровими повернутися 
в доми свої, помилуйте і немовлят ваших, так, як я вас милую, 
щоб через безумство ваше ви і діти ваші не загинули. Якщо-бо 
мене не послухаєте, то й Христос ваш нічого вам не поможе». 
Відповіли йому святі: «Ми навчилися поклонятися одному Богові, 
що на небесах живе, і єдинородному Його Синові, Господу нашому 
Ісусові Христові, Йому, що всім є, і Святому Його Духові. Не зва-
блюй ніякою суєтною твоєю милістю нас, яких же ані привабами 
своїми не вмовиш, ані погрозами не настрашиш, щоб ми від віри 
в Христа, Господа нашого, відпали і поклонилися бездушним 
ідолам, яких ти шануєш. Нічого ж для нас не є дорожчим і ба-
жанішим від Христа, живого Бога». Тоді розлютився Діоклетіан 
і дав знак воїнам, щоб зразу потяли їх усіх. Вони ж, наче звірі 
люті, звідусіль на них напали, посікли святих христових муче-
ників, ні одного не пощадили, ані дітей, що годувалися з грудей 
матерів своїх. І не залишився з тисячі трьох ніхто живий. Так 
святі Христові мученики у правовірному ісповіданні подвиг свій 
страдницький здійснили 7-го дня місяця лютого у Нікомидії.
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СВЯТИЙ МЕЛЕТІЙ, АРХИЄПИСКОП АНТІОХІЙСЬКИЙ

Святий Мелетій1 по-
ходив з міста Мелитина 
у Малій Вірменії. Хоч ріс 
серед достатків і міг жити 
безтурботним життям, 
бо походив зі заможного 
роду, все ж обрав собі ву-
зьку дорогу самозречення. 
Спочатку він був єписко-
пом Вірменської Севастії, 
тоді у Верої2, що в Сирії, а 
потім був поставлений ар-
хиєпископом3 Антіохії. Коли був скинений константинопольський 
лжепатріарх та єретик Македоній, то антіохійський архиєпископ, 
аріанин Євдоксій, задля багатства забажав заволодіти вільним 
престолом столичного міста. Громадяни, дізнавшись про це, дуже 
розгнівалися на свого владику й вигнали його. Опісля, зібрав-
шись, вони хотіли вибрати гідного кандидата на єпископство. 
Більшість серед них були аріани, правовірних було менше. На 
Соборі всі одноголосно погодилися поставити новим архипас-
тирем Мелетія. Аріани не протестували, оскільки були впевнені, 
що він стане їхнім однодумцем, та сподівалися, що таким чином 
ціла Антіохія пристане до них. Свій спільний вибір громадяни 
підтвердили підписами і довірили цей документ св. Євсевію, 

1 З грец. «старанний».
2 Сучасне місто Алеппо.
3 Антіохія була однією з п’ятьох вселенських Церков та місцеперебу-
ванням патріарха. Однак цей титул у церкві з’явився пізніше. Раніше 
замість нього використовувалося звання архиєпископа.
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самосатському єпископові, який був там присутній. Імператор 
Констанцій (337–361) погодився з цим рішенням та запросив 
блаженного Мелетія до Антіохії. Церковний історик Теодорит 
свідчить, що зустріти нового архиєпископа вийшло все місто, 
навіть євреї та погани, оскільки, за словами св. Епіфанія, слава 
про його непорочне життя розходилася повсюди.

Прийнявши архиєпископський престол, Мелетій рішуче ви-
ступив проти фальшивого вчення аріан. Щоб явно запевнити 
всіх, що він визнає постанови Першого Вселенського собору, па-
тріарх прилюдно у храмі прославляв Пресвяту Тройцю та спові-
щав, що кожен, хто інакше вірує, той зовсім заблукав від істини. 
Коли Мелетій так проповідував народу, то до нього приступив 
місцевий архидиякон, прибічник єресі, і рукою закрив йому 
уста, щоб той не міг говорити. Тоді слуга Божий почав пальця-
ми показувати те, що дотепер промовляв устами. Правовірні, 
бачивши такого ревного захисника віри, радісно вигукували, 
помагаючи своєму пастиреві. Розчаровані аріани почали всюди 
зневажати святого, називаючи його єретиком. Врешті їм вдалось 
намовити царя Констанція, щоб засудив Мелетія на вигнання у 
його батьківщину Вірменію. А на його місце вони обрали свого 
однодумця Євзоя. Під час першого перебування в Антіохії Ме-
летій висвятив на диякона Василія Великого.

Згаданий вище св. Євсевій, бачивши, що сталося, таємно 
залишив Антіохію та пішов до свого краю. Аріани знали, що він 
тримав у себе грамоту, яка доводила одноголосне обрання Ме-
летія архиєпископом. Боячись, щоб не бути викритими у своєму 
злочині, впросили царя, який тоді був у місті, послати за Євсеві-
єм, аби віддав той документ. Однак слуга Божий сказав, що не 
зробить цього. Констанцій розгнівався і вдруге відправив слугу 
з повідомленням, що якщо владика не віддасть рішення Собору, 
то йому відітнуть праву руку. Таким чином він сподівався заля-
кати Євсевія. Святий, прочитавши послання, зразу простягнув 
обидві руки, кажучи: «Не лише правицю, а й лівицю відріж-
те. Я документ не віддам, оскільки він явно викриває зло 
та беззаконня єретиків». Цар, почувши про таку мужність 
блаженного, здивувався, а пізніше хвалив його перед багатьма.

Ситуація в Антіохії була надзвичайно складною. Ще до при-
значення Мелетія архиєреєм, впродовж 30 років існувало серед 
правовірних розділення. Одні признавали аріанських єпископів, 
інші, повністю відділившись, збиралися окремо на Богослужіння 
під проводом священника Павлина. Після вигнання святого з 
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престолу, прибічники Павлина обрала його єпископом, не при-
знаючи Мелетія своїм пастирем, оскільки за нього голосували 
також аріани. Тому одних називали павлинянами, а других, 
що чекали повернення владики, — мелетіянами. На той час усі 
храми в Антіохії були в руках відступників, крім одного, який 
вони добровільно віддали Павлину.

Через декілька років помер імператор Констанцій, а після ньо-
го став правити імперією Юліан Відступник (361–363). На почат-
ку свого царювання він лицемірно вдавав зі себе благочестивого 
та звільнив усіх єпископів, які були у вигнанні. Тоді повернувся 
до Антіохії і св. Мелетій. Головною його турботою було відновити 
єдність серед правовірних. Він не відкидав єпископа Павлина, а 
навпаки, шанував його, однак все-таки був змушений служити 
в церкві поза містом. Незабаром беззаконний Юліан відкрито 
почав переслідувати християн, а найбільше в Антіохії, яку нече-
стивець зробив столицею відновленого поганства. Ідучи на війну 
проти персів, цар прибув туди й приніс великі жертви Аполлону, 
щоб дізнатися, чи отримає перемогу. Ідол стояв на передмісті 
Антіохії, на місці, названому Дафне. Там покоїлись мощі святого 
мученика Вавили й трьох юнаків1, що разом з ним постражда-
ли. З того часу, як там було покладено святі мощі мучеників, 
демон, що перебував в ідолі і промовляв з нього, втік. Тому ідол 
перестав говорити. Довідавшись про причину його мовчання, 
Юліан звелів вірним забрати звідти святі мощі. Коли це сталось, 
упав вогонь з неба на капище Аполлона й спалив його. Нечестиві 
жерці сказали імператору, що християни вночі запалили храм. 
Тоді розлючений правитель почав сильно утискати вірних. Двох 
пресвітерів, Євгенія та Макарія, він замучив, а архиєпископа 
Мелетія було знову вигнано з міста.

Невдовзі Юліан загинув, а замість нього почав царювати 
побожний Йовіан (363–364). Повернувшись, блаженний Меле-
тій скликав в Антіохії помісний собор, на якому було визнано 
Божество Ісуса Христа й засуджено аріан. Навіть деякі з їхніх 
єпископів погодилися, проте лицемірно, бо хотіли сподобатися 
правителю. У цей час святий охрестив Івана Золотоустого та 
призначив його церковним читцем. Той перебував біля патрі-
арха Мелетія три роки. Однак Йовіан невдовзі упокоївся, а ім-
ператором став Валент І (364–375). Він, намовлений дружиною 
Юстиною, приєднався до відступників й почав переслідувати 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 4 (17) вересня.
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віруючих. Перебуваючи в Антіохії, нечестивець втретє засудив 
святішого архиєпископа на заслання. Коли народ довідався цю 
сумну новину, то накинувся на намісника з камінням. Якби 
слуга Божий не заступив його, то чиновник, мабуть, би загинув. 
Перебуваючи на засланні, блаженний жив у своєму маєтку в 
Гетазі у Вірменії.

Після Валента І обійняв престол благочестивий Граціан (367–
383). Правовірні владики були випущені і могли повернутись на 
свої єпархії. Святий Мелетій старався всіма силами полагодити 
розкол поміж правовірними. У цьому йому допомагав також 
Василій Великий. Тим часом цар видав наказ повсюди забирати 
церкви від аріан і повертати їх правовірним. Тоді прибув в Ан-
тіохію один князь на ім’я Сапор. Відбулась нарада, під час якої 
Мелетій прилюдно звернувся до Павлина: «Наші вірні, яких нам 
доручив Господь, ніяк не відрізняються між собою благочестям. 
Тож з’єднаймо стадо та припинімо сварку за першість, і разом 
добре пасімо овець. Якщо єпископський престол є причиною на-
шої суперечки, то я пропоную це: покладімо на нього Євангеліє та 
сідаймо по обох його боках. І якщо я першим закінчу це тимчасове 
життя, то ти сам пастимеш стадо. Якщо ти скоріше переста-
вишся, то я буду продовжувати піклуватися про Церкву Божу». 
Але Павлин не погодився. Сапор сповістив про все імператора, 
а той наказав віддати блаженному Мелетію антіохійські храми.

Після того святий патріарх ревно взявся усувати всілякий 
нелад, спричинений єрессю, поганством та розбратом серед 
вірних. Своїми науками, а передусім прикладом життя, він, мов 
яскрава зоря, просвітлював людські душі. Багато аріан Мелетій 
навернув до істини. Між його учнями були відомі церковні діячі, 
такі як Флавіан, який після нього прийняв антіохійський престол, 
Акакій, єпископ Верої, Діодор Тарсійський та Елпідій Лаодикій-
ський, а найбільше — св. Іван Золотоустий1, якого він поставив 
дияконом. Ці та багато інших, наставлені блаженним Мелетієм, 
згодом добре послужили Христовій Церкві. Через кілька місяців 
після смерті Василія Великого, 379 року, відбувся в Антіохії під 
проводом архиєпископа Мелетія синод, на якому було засуджено 
фальшиву науку Аполінарія.

У 379 році отримав скіпетр влади імператор Феодосій (378–
395), який спершу був знаменитим воєводою царя Граціана і 

1 Його пам’ять вшановуємо 13 (26) листопада, див. IV том книги «Му-
ченики та інші святі», ст. 244.
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багато разів славно переміг варварські полки. Перед прийняттям 
царства він побачив уві сні владику Антіохії, якого особисто не 
знав, тільки про нього чув. Святий покладав на нього царську 
порфиру й вінець. Теодосій дуже дивувався тому і не розумів, що 
це має бути. Через декілька днів збулося те видіння, бо Граціан, 
бачивши, що йому одному неможливо керувати цілою держа-
вою через велику територію та варварські набіги, поставив його 
співправителем, як доброго, хороброго і правовірного мужа. Так 
Теодосій став володіти Сходом. Прибувши до Константинополя, 
новий цар повелів забрати в аріан усі церкви та передати їх 
правовірним. Незабаром, у 381 році, відбувся у Константинополі 
Другий Вселенський Собор. Прийшов також св. Мелетій, щоб 
взяти у ньому участь. Імператор дуже бажав побачити славного 
архиєрея. Коли єпископи зібралися у царській палаті, то прави-
тель відразу пізнав слугу Божого та зрозумів, що це справді той, 
кого бачив у видінні.

Головою Собору було обрано св. Мелетія. Невдовзі Господь 
прославився через нього дивовижним знаменням. Коли аріани 
почали виголошувати свої неправдиві мудрування, Божий муж, 
вставши, показав три пальці, як образ трьох Осіб Пресвятої 
Тройці, й благословив людей. Раптом з його руки вийшов вогонь, 
як блискавка. Так правовірні утвердились у вірі, а єретики осоро-
мились. Першою справою, яку вирішив Синод, було призначення 
Григорія Богослова патріархом Константинополя. Зразу після 
того блаженний Мелетій захворів і помер. Величний похорон 
відбувався у Константинополі за участю царя, соборних отців та 
всіх жителів міста. Процесія була справжнім торжеством. Куди 
тільки око глянуло, всюди виднілось світло свічок. Кілька хорів 
співало псалми різними мовами. Тіло святителя було забальзамо-
вано й тимчасово покладено у церкві святих апостолів. Святий 
Григорій Ніський1 виголосив чудову похвальну проповідь на 
честь померлого. Згодом було перенесено його мощі в Антіохію. 
Вірні поховали тіло свого любого пастиря у церкві мученика Ва-
вили, яку незадовго до своєї кончини збудував патріарх Мелетій. 
Григорій Богослов2 пізніше так писав про блаженного: «Це був 
найпобожніший єпископ, простий, щирих звичаїв, повний Бога, 
лагідний, мужній та покірний».

1 Його пам’ять вшановуємо 10 (23) січня, див. ст. 74
2 Його пам’ять вшановуємо 25 січня (7 лютого), див. ст. 161
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ПРЕПОДОБНИЙ МАРТИНІАН

Близько 450 року в пустелі неподалік від Кесарії Палестин-
ської жив пустельник на ім’я Мартиніан. Маючи 18 років, він 
зрікся світу і від тоді вже 25 років служив тут Богові. Господь 
дав йому дар творити чуда, і багато людей оздоровлювалось його 
молитвами, а біснуваті звільнялися від диявольського катування.

Тоді диявол захотів спокусити Мартиніана і часто страшив 
його різними привидами. Одного дня, коли святий молився Псал-
тир, диявол перетворився на великого змія і, підлізши під стіну 
келії, почав копати землю, наче хотів підкопати стіну та завали-
ти келію на Мартиніана. Пустельник закінчив спів і без страху 
виглянув у вікно та сказав до змія: «Справді належить тобі по 
землі повзати, бо нащо марно трудишся, мене не страшать 
твої привиди, бо маю за Помічника Господа мого Ісуса Христа, 
Він твою силу розтопче». Демон, чуючи це, перетворився у мря-
чний вихор та почав тікати, кажучи: «Почекай, знаю, як здолаю 
тебе, бо знайшов на тебе хитрість, якою, як полоненого, викраду 
тебе і позбавлю тебе твоєї надії. Завдам тобі такої спокуси, 
якої не витримаєш. Тоді побачу, хто тобі допоможе». Після цьо-
го Мартиніан знову спокійно повернувся до звичних молитов.

У той час диявол вклав погану думку одній блудниці, щоб вона 
пішла до келії святого і спокусила його до гріха. Вона перевдяг-
нулася в старий подертий одяг, підперезалася шнурком, взяла зі 
собою торбу, в яку поклала вишуканий одяг, та вирушила вночі 
в пустелю до келії Мартиніана. У ту ніч був сильний вітер і йшла 
злива. Коли жінка підійшла до келії, то почала просити святого, 
щоб він її впустив. Мартиніан відкрив віконце і побачив жінку 
в старому одязі, яка мокла під дощем, і подумав: «Горе мені, не 
знаю, що зробити. Якщо не пущу цю жінку, то її з’їдять звірі або 
помре від великого холоду, і я буду вбивцею. А якщо впущу, то 
боюся бути спокушеним, щоб не осквернити своє тіло». Тоді він 
помолився: «На Тебе, Господи, покладаюся, щоб я не осоромився 
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і щоб диявол не радів наді мною». Тоді відчинив двері, впустив її 
в зовнішню келію, а сам замкнувся у внутрішній. Там, заспівав-
ши псалми, ліг спочити. Вночі диявол почав накидати на нього 
нечисті спокуси. А зранку жінка вдягнулася в свій дорогоцінний 
одяг та чекала поки вийде Мартиніан. Коли він вийшов до неї, 
почала спокушати його до гріха. Вона багато чого йому говори-
ла і тим затуманила йому очі, а потім доторкнулася до нього та 
продовжувала спокушати. Тоді Мартиніанові затуманився розум 
і він став погоджуватися на гріх. І вже би тяжко згрішив, та Бог 
допоміг йому, дав спасенну думку, і Мартиніан опам’ятався. Тоді 
він взяв дрова, розпалив багаття та скочив ногами у вогонь. Коли 
він добре обпікся, то сказав собі: «Що Мартиніане? Якщо ти не 
можеш знести цього маленького вогню, то як знесеш пекельний 
вогонь, в якому буде вічно мучитися твоя душа? Подумай про 
ту муку і пам’ятай про неї!». Тоді прийшов йому страх перед 
вічними муками в пеклі. Коли Мартиніан сильно обпалив собі 
ноги, то вийшов з вогню, впав на землю і промовив зі сльозами: 
«Господи, Боже мій, будь милостивий мені грішному і прости 
мені мій гріх!». Зоя, так називалась та блудниця, бачивши це 
все, сама спам’яталася і зрозуміла, що тяжко згрішила. Ска-
зала до Мартиніана: «Прости мені, грішній. Помолися за мене, 
щоб мені спастися. Відтепер не повернуся в місто, ані не ввій-
ду до свого дому, але буду каятися за своє грішне життя та 
буду піклуватись про спасіння своєї душі. Диявол мене підмовив 
тебе спокусити, але тепер я озброюсь проти нього в Ім’я Ісуса 
Христа і осоромлю його. Він хотів тебе через мене здолати, 
але тепер сам буде мною переможений з допомогою Ісуса, який 
приймає і блудниць, що каються». Це кажучи, почала плакати. 
Тоді Мартиніан сказав їй: «Йди і, як сказала, працюй над своїм 
спасінням, кайся з гріхів та борися з пристрастями, щоб так 
осоромити диявола». Жінка запитала: «Куди мені йти, щоб спа-
стися?». Пустельник відповів: «Йди до Вифлеєму і пошукай там 
святу діву Павлину1. Коли її знайдеш, все їй розкажи і при ній 
зможеш спастися». Зоя встала і вирушила в дорогу, а Мартиніан 
залишився лежати на землі, каючись за свій гріх. Він, обпікши 
себе, відчував сильний біль, але незрівнянно більший мав біль 
через те, що внутрішньо зрадив Христа. Сповнений глибокого 
жалю і ненависті о гріха, Мартиніан бажав у молитві з’єднатися 
з Богом, шукаючи в Ньому потіхи.

1 Св. Павлина Римська, її пам’ять вшановуємо 26 січня (8 лютого).
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Зоя через два дні прийшла до Вифлеєму, знайшла монастир 
Павлини та увійшла в нього. Там, поклонившись святій діві, 
розказала їй все про, що було. Павлина, чуючи це, прославила 
Бога за те, що Він спасає грішників, і прийняла Зою в монастир. 
Там Зоя багато молилась, постила та каялась за своє попереднє 
грішне життя. Наприкінці свого життя вона просила в Бога бла-
годаті, щоб Він дав їй знати, чи її покаяння прийняте. Господь, 
сповіщаючи їй про Своє прощення, дав їй дар зцілювати хворо-
би. Так блаженна Зоя прожила в монастирі у великому покаянні 
12 років та віддала свою душу Богові.

Мартиніан сім місяців лікував рани, які мав від вогню, і щиро 
каявся за свій гріх. Коли рани на ногах загоїлися, усвідомлював, 
що душевна рана, яку завдав собі внутрішньою згодою на гріх, 
гоїтиметься набагато довше, а нечистий дух, який її спричинив, 
не пропустить жодної нагоди, щоб знову напасти і роз’ятрити 
рану. Він подумав: «Якщо не відійду звідси в незнайоме місце, 
диявол не залишить мене і не дасть мені спочити. Потрібно 
мені жити в такому місці, куди жінка прийти не зможе». Коли 
він так подумав, то помолився, перехрестився і пішов до моря. 
Дійшовши до пристані, Мартиніан зустрів одного побожного 
кораблеплавця. Він підійшов до нього та сказав: «Брате, чи не 
знаєш якогось малого острівця посеред моря, на якому нікого 
нема?». Той промовив: «Чому про це питаєш? Чого хочеш?». Свя-
тий відповів: «Хочу віддалитися від світу, але не знаходжу місця, 
де б мені спочити й уникнути диявольських спокус». Мореплавець 
сказав: «Є таке місце, але воно страшне. Є високий камінь посе-
ред моря, з нього взагалі неможливо побачити землю». Мартиніан 
промовив: «Таке місце дуже люблю і хочу там перебувати». Чо-
ловік запитав його: «Звідки там будеш мати для себе їжу?». Свя-
тий сказав: «Укладемо угоду, щоб ти приносив мені їжу, а я буду 
молитися за тебе до Бога. Ще приноси мені пальові гілки, щоб я 
працював своїми руками, плівши кошики. Ти будеш забирати їх 
в мене та продавати, і за те купувати хліб й приносити мені 
разом з водою. Приходити будеш два або три рази на рік». Кора-
блеплавець зрозумів, що перед ним стоїть духовний муж, і обіцяв 
виконати все, що попросить. Тоді вони сіли в корабель і відплили 
на те місце. Ввечері дістались туди. Мартиніан вийшов на камінь 
та почав жити на ньому. Там не мав жодного прикриття і був 
палений денною спекою та терпів вночі холод. Кораблеплавець, 
як і домовились, припливав туди і привозив йому хліб та воду.

Живучи на скелі, Мартиніан радів, що міг втекти від світу. Він 
постійно молився та прославляв Ісуса Христа. Але і тут диявол 
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не залишав його в спокої, а часто намагався в різний спосіб 
нашкодити йому. Преподобний частими молитвами відганяв 
демона, але той видумав іншу спокусу. Одного разу диявол поба-
чив, що по морі пливе корабель, на якому були чоловіки і жінки. 
Він здійняв бурю й сильний вітер, який пригнав корабель до 
одного підводного каменя та розбив його. Всі, хто були на ньо-
му, потонули, тільки одна дівчина встигла схопитися за дошку і 
на ній припливла до скелі, де жив 
Мартиніан. Схопившись за камінь, 
дівчина стала просити святого, щоб 
він врятував її від смерті. Мартині-
ан, побачивши, що більше ніхто не 
може її врятувати, сказав: «І це ди-
явольські підступи. Горе мені гріш-
ному, бо знову переді мною спокуса. 
Що маю зробити? Якщо не витягну 
дівчини з води, то вона помре, і я 
буду її вбивцею. А якщо витягну її, 
то мені не можна буде тут з нею 
залишатися. Колись, перебуваючи 
на землі, я міг тікати, але тепер 
куди втечу?». Тоді він підняв руки 
до неба та помолився: «Господи, не 
дай мені загинути, але зроби все 
на користь моєї душі». Сказавши 
це, він допоміг дівчині вибратись 
з моря на скелю. Тоді сказав: «Не можуть бути разом сіно з 
вогнем. Залишайся тут і нічого не бійся. Тут є хліб і вода, їх 
сюди привозить один корабельник. Через два місяці він знову 
сюди прибуде. Розкажи йому все, що сталося, й він перевезе 
тебе через море». Потім Мартиніан перехрестив море і сказав: 
«Господи Ісусе Христе! В Твоє Ім’я я кинуся в море, бо краще мені 
померти у хвилях, ніж згрішити». З цими словами він кинувся в 
море і поплив. Тоді Бог послав двох дельфінів, які взяли святого 
на свої хребти і винесли його на тверду землю.

Вийшовши на сушу, святий став дякувати Ісусові за поряту-
нок. Тоді він вирішив постійно подорожувати, щоб диявол не зміг 
знову насилати на нього великі спокуси. Так до кінця свого життя 
він переходив з міста в місто, і за 2 роки перейшов 164 міста. На 
кінець він прийшов до Атен, там увійшов до церкви, ліг на землі 
та просив, щоб до нього прикликали єпископа. Люди спочатку 
не хотіли, але потім прикликали. Атенському єпископу Бог все 
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відкрив про блаженного Мартиніана, і тому він охоче до нього 
прийшов. В церкві він уділив преподобному Святі Таїнства, і 
Мартиніан сказав: «Господи, Ісусе Христе, в руки Твої передаю 
свого духа». Тоді перехрестився і помер.

Діва Фотина — так називалася та, що залишилась на скалі, — 
на самоті пізнала марноту світу і вирішила посвятити своє життя 
Богові та спасінню своєї душі. Коли через два місяці приплив 
корабельник, то налякався, побачивши замість ченця дівчину. 
Але Фотина сказала, щоб він не боявся, і все йому розповіла. Він 
дуже дивувався тому, що сталося, і хотів перевезти дівчину на 
сушу. Але вона сказала: «Прошу тебе, залиши мене тут і при-
носи мені хліб й воду так, як тому ченцеві. Також принеси мені 
вовну, щоб я могла працювати руками, і жінку свою привези, 
щоб вона навчила мене, що маю з неї робити. Прошу тебе, не 
відкидай мене, але допоможи спасти мою душу». Корабельник 
промовив до неї: «Я зроблю все, як ти мені заповідаєш. Кріпися, 
й Бог виконає твоє бажання і спасе тебе». Сказавши це, він сів у 
човен і повернувся додому та все розповів своїй жінці. Через два 
дні разом припливли до дівчини і привезли їй все, що просила, а 
потім вернулись додому. Так вони припливали до неї два або й 
три рази на рік. Фотина, живучи на скалі, як і Мартиніан, багато 
молилася вдень та вночі. Коли вона вийшла на камінь, то мала 
25 років, та прожила на скалі 6 років. Одного дня перед приїздом 
мореплавця вона віддала свою душу в руки Господа. Коли кора-
бельник разом з жінкою знову приплили, то знайшли її мертве 
тіло. Вони поклонилися святому тілу і перевезли його в Кесарію 
Палестинську. Потім корабельнику у видінні було відкрито все 
про святу діву, і він це сповістив місцевому єпископу. Тоді той 
разом з усім клиром чесно поховали тіло Фотини.

СВЯТИЙ АНСГАР1, АПОСТОЛ СКАНДИНАВІЇ

У Франції існував стародавній монастир під назвою Корбі. 
Сюди на виховання прийняли хлопчика на ім’я Ансгар. Коли він 
виріс, то став священником і монахом. Його найбільшим бажан-
ням було поширювати християнство серед поган і там померти 
як мученик. У той час, у 826 році, король Данії Гаральд був ви-

1 Його пам’ять вшановують у Західній Церкві 11 лютого.
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гнаний зі своєї батьківщи-
ни. Він попросив допомо-
ги в імператора Людовіка 
Благочестивого (814–840) 
і разом зі своїми придвор-
ними охрестився. Однак 
для того, щоб християн-
ство в Данії збереглося і 
поширилося, потрібен був 
священник. Ансгар добро-
вільно зголосився, взявши 
із собою свого друга Вітма-
ра. Однак невдовзі Вітмар помер, а короля Гаральда перестала 
цікавити місія. Тоді Ансгара відкликали на батьківщину.

Тим часом посли зі Швеції звістили імператора, що там є ба-
гато душ, які прагнуть пізнати правду Христової віри. Ансгар 
знову зголосився і вирушив в дорогу. Однак на корабель, який 
мав доставити його на нове місце, напали і Ансгар ледь вряту-
вав собі життя. Сорок рукописних книг, подарунки імператора 
шведському королю — все було втрачено! Долаючи великі пе-
решкоди, він дістався до міста Бірки. Король Бйорн люб’язно 
прийняв його і дозволив проводити місії.

У 831 році Ансгар поїхав до імператора Людовіка, щоб звіту-
ватися перед ним. Імператор вирішив заснувати в Гамбурзі єпар-
хію, яка була б осередком для місій у північних країнах. На Різдво 
831 року Ансгар був висвячений на єпископа. Папа призначив 
його легатом в північних землях. Це був початок систематичної 
місіонерської діяльності в Данії та Швеції. Праця процвітала. Але 
раптом до міста прибуло шістсот кораблів поганських норман, які 
зруйнували місто, церкву і монастир, а Ансгар ледве врятувався. 
Здавалося, вся праця його життя була знищена. Проте святий не 
втратив довіри. Він потішав себе словами Святого Письма: «Го-
сподь дав, Господь взяв, нехай буде Ім’я Господнє благословенне!». І 
Бог допоміг. Ансгар став єпископом Бремена і вдруге відправив-
ся до Швеції. Там з великим успіхом він проповідував протягом 
двох років. Новий датський король також попросив його надісла-
ти проповідників, і там також значно поширилося християнство.

Ансгар жив як монах, багато постив і молився, постійно носив 
пояс з кінського волосу. Багатьох рабів він звільнив на свободу. 
Під час своїх місійних поїздок він також плів сіті, щоб прогодувати 
себе і не бути нікому тягарем. Коли у 865 році він помирав, остан-
німи його словами були: «Боже, милостивий будь мені, грішному!».
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ПРЕПОДОБНИЙ АВКСЕНТІЙ

Авксентій був сином 
персіянина Ади. Він під 
час переслідування хри-
стиян перським царем 
Сапором покинув Персію 
і втік до Царгороду. Свя-
тий був воєначальником 
на дворі імператора Тео-
досія Молодшого та слу-
жив у його війську. Моло-
дий воїн відзначався по-
божністю і живою вірою 

в Бога. Невдовзі він познайомився з іншими благочестивими 
мужами, такими як преподобний Маркіян1, що був економом 
церкви св. Софії, монах Іван, який жив при храмі св. Івана Пред-
течі на передмісті Константинополя, яке називалося Євдом, та 
іншими. Спільно з ними Авксентій молився, чував, читав Боже 
слово і розмовляв з ними про те, що є корисне для душ. За їхнім 
прикладом він врешті вирішив покинути світ і його марність та 
стати воїном Христа Царя, тому вступив у монастир. Там його 
було висвячено на диякона, а пізніше преподобний прийняв і 
священичий сан. Авксентій настільки вкоренився в Ісусі Христі, 
що отримав від Нього владу виганяти бісів, через що і став відо-
мим по всій столиці. Тоді він відійшов у Вітинію та оселився на 
горі, що називалася Оксія, недалеко від Царгорода. В молитві, 
на самоті, святий підносив свої руки до Бога, славлячи Його і 
промовляючи з Давидом: «Бо Ти єдиний, Господи, даєш мені жити 
безпечно!» (Пс. 4, 9). Пізніше цю гору називали Авксентієва.

1 Його пам’ять вшановуємо 10 (23) січня — див. ст. 76.
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Одного разу його зустріли пастирі, що шукали заблуканих 
овець. Завдяки молитві преподобного вони їх знайшли. З того 
часу почали приходити до нього багато людей: одні задля тілес-
ного зцілення, інші заради духовної настанови. Вірні з навко-
лишніх сіл збудували йому келію на верху гори. У ній Авксентій 
замкнувся і нікуди не виходив. З відвідувачами спілкувався 
через мале віконце.

Святий вважав себе ніким і завжди говорив, що він є лише 
знаряддям в Божих руках. Якось прибула до нього дружина на-
чальника міста Нікомидії, яка втратила зір. Вона стала просити 
Авксентія, щоб він помолився за її оздоровлення. Він сказав 
присутнім: «Я є грішник та гріховністю подібний до вас. Якщо 
ви вірите, що Той, Хто зцілив сліпого від народження, не погор-
дить і цією жінкою, то спільно помолімся за неї до Бога». Коли 
усі молилися, святий торкнувся її очей й мовив: «Зціляє тебе 
Ісус Христос — правдиве Світло!». Жінка відразу прозріла, а всі 
люди, побачивши таке чудо, благословляли Бога.

Преподобний Авксентій мав також дар ясно бачити душевний 
стан людини. Трапилось, що до нього навідались двоє чоловіків: 
один був правовірний, а другий — єретик. Першого він прийняв 
з любов’ю та бесідував з ним про Божі речі, однак, до відступ-
ника не промовив ні слова, тому що побачив в ньому невірство. 
Дорогою назад зловірний почав ображати преподобного, назива-
ючи його лицеміром. Коли він наблизився до свого дому, то йому 
сповістили, що на його доньку раптово напав демон та люто її 
мучить. Нечестивець зрозумів, що вчинив гріх, розкаявся і повів 
біснувату дівчину до преподобного. Авксентій в ім’я Ісуса Хри-
ста звільнив її від диявольського поневолення, а батько дівчини 
повернувся в лоно Церкви.

Одного дня прийшло просити зцілення двоє прокажених. Авк-
сентій спитав їх: «Які ваші гріхи, що за них найшла на вас така 
кара від Бога?». Вони не відповідали йому, а тільки повторювали: 
«Змилосердься над нами, й помолися за нас, щоб ми видужали». 
Але святий серйозно промовив: «Браття, ви захворіли, тому що 
звикли часто божитися і клястися та взивати надармо Боже 
Ім’я, через те скликали на себе Божий гнів». Вони, почувши що 
старець знає їхні прогрішення, настрашились та почали каятися. 
Аж тоді преподобний ввізвав до Небесного Лікаря і просив про 
оздоровлення для хворих. Потім помастив їх освяченим єлеєм, 
кажучи: «Зціляє вас Ісус Христос, а я тільки — грішний чоловік». 
І проказа негайно щезла.
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Одного разу батьки принесли до Авксентія розслабленого 
сина, який лежав на одрі. «Через велику кількість наших гріхів 
сталось це з нашою дитиною», — говорили вони старцю. Він 
звернувся до них: «Чи вірите, що через мене, смиренного й бідного 
чоловіка, може сильний Бог оздоровити хлопця?». Вони сказали: 
«Так, віримо, що для Бога все можливо!». «Нехай станеться вам 
за вашою вірою!», — мовив преподобний. І враз недужий зразу 
встав з ліжка цілковито здоровий, і всі прославили Бога.

У 451 році відбувся IV Вселенський Собор у Халкедоні проти 
Євтихія. Авксентій також взяв у ньому участь і ревно змагався, 
щоб відступники були переможені, за це багато від них витерпів. 
Опісля він повернувся знову у свою келію, де молитвами, повчан-
нями до народу та прикладом життя приносив велику користь 
усій землі. Святий заснував багато монастирів, у тому числі й 
жіночий, що знаходився поблизу того місця, де він проживав. 
Преподобний старець піклувався про своїх духовних синів та 
дочок з великою любов’ю, як добрий батько.

Однієї ночі слуга Божий молився у келії, а його учні чували 
надворі. Враз він відчинив віконце і тричі голосно сказав: «Бла-
гословенний Господь Бог!». Опісля продовжував: «Діти, світило, 
що було на Сході, Симеон Стовпник1 упокоївся». За якийсь час 
справді прийшла вістка про кончину цього преподобного. Не-
вдовзі після цієї події переставився також і блаженний Авксен-
тій. Сталось це 473 року. Мощі святого були покладені в церкві 
сестер, його духовних дочок. Серед святих подвижників, які 
після смерті Авксентія перебували в його келії, був і Стефан 
Новий2, який постраждав від єретиків за святі ікони.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ВАЛЕНТИН

Під час короткого правління імператора Клавдія ІІ (268–270), 
який хоч і відзначався незвичною для поганина лагідністю та 
чоловіколюб’ям, християни зазнавали переслідувань з боку 
жорстоких державних чиновників. У той час у Римі жив по-

1 Пам’ять його вшановуємо 1 (14 вересня).
2 Пам’ять його вшановуємо 28 листопада (11 грудня). Див. ІV том книги 

«Мученики та інші святі» ст. 322.
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божний священник Валентин. 
Він палав горливістю за Божу 
славу й спасіння безсмертних 
душ. За свою доброчинність і 
святість життя був у великий 
пошані навіть серед поган. 
Однак все-таки його схопили 
й кинули до в’язниці. За два дні 
його привели до царя на суд. 
Клавдій промовив до нього лас-
каво: «Я чув про тебе, що ти 
чоловік мудрий і гідний честі. 
Чому тоді погорджуєш нашою 
дружбою та залишаєшся у 
безглуздих й марних забобонах 
ворогів імперії — християн?». 
Валентин у відповідь сказав: 
«Коли б ти, о правителю, знав нашу віру, то зрозумів би, що 
ми, християни, не є противниками Римської імперії, а навпа-
ки. Я сам щоденно молюся за тебе і за все твоє володіння та 
віддаю його під покров Владики неба й землі». Один з присутніх 
радників, боячись, щоб ці слова святого не зворушили серце 
імператора, тому втрутився у розмову, кажучи: «Ти напевно го-
вориш про християнського Бога, ану скажи, що ти думаєш про 
наших великих богів?!». Ісповідник мужньо відповів: «Я вважаю, 
що вони або ніколи не існували, або якщо і були, то погано про-
водили своє життя, наповнене гидотними вчинками, як про 
них свідчать ваші поети та історики». Тоді радник з гнівом 
скрикнув: «Цей хулить наших богів, він винен смерті!». Проте 
Клавдій продовжував спокійно говорити до святого: «Якщо Хри-
стос є правдивим Богом, чому мене не переконаєш у тому?». 
Валентин на це: «Благоволи послухати мене, царю, і осягнеш 
спасіння та володітимеш не тільки тут на землі а й у вічності. 
Твоя імперія буде зростати, а твої неприятелі будуть оста-
точно переможені. Є лише одна умова: щоб ти покаявся у своїх 
гріхах, повірив у Господа Ісуса та прийняв хрещення». Почувши 
це, Клавдій звернувся до присутніх: «Почуйте, римляни, як отой 
чоловік розумно говорить!». Тоді озвався намісник Калфурній: 
«Імператоре, не дай себе звести цим лихим вченням! Невже ми 
маємо згідно з його безумною порадою проголосити релігію на-
ших отців брехнею та божевіллям?!». Цар бажав далі слухати 
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святого, однак злякався незадоволення нечестивих радників, які 
повстали і чинили розрух. Тому він зупинив допит та довірив 
блаженного ігемону Калфурнію, наказуючи, щоб той справедливо 
вирішив справу.

Він, побачивши прихильність правителя до Валентина, не 
хотів його судити, а передав в’язня іншому можновладцю на ім’я 
Астерій. Той взяв пресвітера до свого дому. Коли вони увійшли, 
святий побачив домашніх ідолів, яким усі прихожі повинні були 
віддати шану. Валентин не зробив звичного жесту, а натомість 
почав вголос молитися: «Боже мій, Ти — початок усього видимо-
го й невидимого. Ти є тим справжнім Світлом, яке просвітлює 
кожну людину. Прошу Тебе, вирви жителів цього дому з пітьми 
і подай їм Своє світло, щоб Тебе пізнали й полюбили». Бачивши 
здивування можновладця, блаженний продовжував молитись: 
«Воістину, Ісус Христос зачатий від Святого Духа і народжений 
з Пречистої Діви, є правдивим та єдиним Світлом, яке просвіт-
лює кожну людину, яка приходить у світ!». Астерій промовив до 
Валентина: «Доведи це! Я маю рабиню, яка дуже дорога для мене, 
однак вона вже два роки не бачить. Якщо Христос їй поверне зір, 
то я повірю в Нього і зроблю все, що мені скажеш». Коли привели 
дівчину, святий підняв руки до неба й гаряче увізвав до Господа: 
«Всемогутній Боже, Отче нашого Господа Ісуса Христа, 
Отче милосердя! Ти послав нам Свого Сина, щоби Він ви-
вів нас з темряви до світла Істини. Я, негідний грішник, 
кличу до Тебе. Ти хочеш, щоб усі пізнали Тебе та були спа-
сенні. Ісусе, Ти, який відкрив очі сліпому від народження 
й мертвого Лазаря воскресив, Ти є Бог Всемогутній! Нехай 
станеться з цією дівчиною Твоя воля! Освіти її світлом 
Твоєї мудрості». Потім поклав свої руки на очі рабині й вона 
відразу почала бачити.

Побачивши це, Астерій жахнувся. Плачучи, він впав на коліна 
і почав благати Валентина: «Відкрий також мої очі, щоб я міг пі-
знати твого Бога та жити й померти у твоїй вірі!». Тоді Астерій 
за наказом Валентина порозбивав усіх ідолів та закликав своїх 
домашніх. Три дні вони провели у покаянні, молитвах і пості, а 
тоді охрестилися від святого. Було їх понад сорок людей.

Чутка про зцілення сліпої дівчини і навернення Астерія та ці-
лого його дому рознеслась, мов блискавка, по цілому Римі. Вірні 
раділи, прославляючи Бога. Та погани підняли бунт і побігли до 
будинку чиновника. Увірвавшись всередину, вони побили Ва-
лентина і виволокли його за місто. Там, біля Фламінієвої дороги, 
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стяли мученика мечем. Це сталось 269 року. Одна благочестива 
християнка поховала його чесне тіло. Згодом над могилою св. Ва-
лентина був збудований величний храм.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК САТУРНІН І СПІВМУЧЕНИКИ1

За часів переслідування хри-
стиян імператором Діоклетіаном 
св. Сатурнін був священником у 
місті Абітіна в римській провін-
ції Африка2. Він мав синів Са-
турніна (молодшого) та Фелікса, 
які були читцями, дочку Марію 
і наймолодшого сина Іларіона. 
Вони разом з іншими христия-
нами були присутні на Службі 
Божій. Там на них несподівано 
напали воїни-погани, які їх заку-
вали у кайдани і відвели на суд 
до Карфагену.

Проконсул Ануллін дорікав 
священнику Сатурніну: «Це ти 
зібрав цих людей для поклоніння, 
противлячись наказу імперато-
ра?». Священник відповів: «Так, 
ми спокійно звершували свої Бо-
гослужіння» — «Чому?» — «Бо в неділю не сміємо пропускати 
Богослужіння. Так вчить нас закон». За таку відповідь, гідну свя-
щенника, його розтягнули на катівні і жорстоко мучили. Однак 
його сміливість і вірність Христу були непохитними: «Христе, до 
Тебе взиваю, помилуй мене! Сину Божий, прийди мені на допо-
могу! Так вчить нас закон». Це були останні слова священника.

Сатурнін ще говорив, а читець Еметир вже проштовхувався 
вперед, голосно зізнаючись: «Недільне зібрання було в моєму 

1 Їхню пам’ять вшановують у Західній Церкві 11 лютого.
2 Провінція включала територію сучасного Тунісу та частини Лівії і 
Алжиру.
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домі». «Чому ти їм це дозволив?» — запитав проконсул. «Бо вони 
мої брати, і я не міг їм у цьому перешкодити.» — «Ти повинен 
був перешкодити їм» — «Ні! — впевнено відповів ісповідник. — 
Я не смів цього зробити, бо ми, християни, не можемо бути без 
недільних Богослужінь». Завдяки палким молитвам і він вистояв 
у випробуванні, як істинний християнин.

«Прошу Тебе, Христе! …Прославляю Тебе, Господи Ісусе! …Дай 
мені силу вистояти! …Я кличу до Тебе! …Хвала Тобі, Христе! 
…Визволи мене, Христе! …Я страждаю за Твоє ім’я. Болі 
тривають лиш коротко, а я терплю радо! …Господи Ісусе 
Христе, не дай нам загинути!». Так і подібно молилися всі, 
переносячи страждання. Жоден із цих п’ятдесяти героїв віри не 
залишився осторонь від боротьби. «Ми християни, — запевня-
ли вони знову і знову, — інакше не можемо поводитися. Ми 
повинні дотримуватися святого закону Божого, навіть 
якщо це коштувало б нам пролиття крові!».

Непереможна, таїнственна сила струменіла до їхніх душ з 
недільного Богослужіння. Вона була захистом для їхньої душі 
й тіла, допомігши їм залишатися вірними Божому закону і не 
дати себе від нього відлучити. Накінець мучили малого Іларіона. 
Ні погроза, ні лестощі не відвернули його від віри в Христа: «Я 
християнин, — відкрито зізнався він, — разом з батьком і бра-
тами я за власним бажанням був на недільних богослужіннях». 
Проконсул погрожував відрізати йому ніс і вуха. Але даремно! 
«Роби, що хочеш!» — спокійно відповів маленький герой. А коли 
проконсул накінець наказав відвести його у в’язницю на кату-
вання, під час цієї кривавої жертви він востаннє сказав те, що 
говорять люди наприкінці безкровної жертви: «Deo gratias!» — 
«Дякувати Богу!».
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ОНИСИМ,
УЧЕНЬ АПОСТОЛА ПАВЛА

У Малій Азії, в місті Колосах, 
жив багатий і впливовий чоло-
вік Филимон, який завдяки про-
повіді св. Павла став христия-
нином, а згодом і єпископом.

Невільником у того Фили-
мона був поганин Онисим. Він 
одного разу, нашкодивши Фи-
лимонові, зі страху перед карою 
втік до Риму. Там тоді сидів у 
в’язниці святий апостол Павло 
і в оковах проповідував Христо-
ву віру. Коли Онисим почув, що 
святий апостол Павло, якого він 
колись бачив в Колосах, тепер 
сидить в Римі у в’язниці, то пі-
шов з людьми до нього. Багато з 
тих, які слухали тоді науку св. Павла, повірили в Христа. Повірив 
і Онисим. Коли Павло його охрестив, то деякий час він був біля 
апостола. Однак святий апостол не хотів розпоряджатися рабом 
без відома його пана. Тому написав до Филимона і з тим листом 
послав до нього Онисима. Павло писав: «Благаю тебе про мого 
сина, що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі 
був непотрібний, тепер же і тобі й мені вельми потрібний. Я 
його тобі повертаю; а ти його прийми, він бо моє серце. Я хотів 
його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в 
кайданах Євангелії. Та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, 
щоб твоє добродійство не було наче з примусу, лише добровільне. 
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Можливо, що він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб ти 
прийняв його навіки, і вже не як слугу, але більше, ніж слугу, — 
як брата любого, яким він є особливо для мене, а ще більше для 
тебе: і то тілом, і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга, 
прийми його, немов мене самого. Коли ж він тебе чимсь покрив-
див чи тобі щось винен, то це зарахуй мені» (Флм. 1, 10–18).

Филимон виконав прохання ап. Павла, дав Онисимові сво-
боду і відіслав його до Риму, щоб там він служив апостолу. Тут 
Онисим перебував аж до смерті святих Петра і Павла та став 
гідним, щоб бути ними рукоположеним спершу на священника, 
а потім на єпископа. Після їхньої смерті він проповідував Боже 
слово в Іспанії, Греції і Малій Азії, а після смерті Тимотея був 
єпископом Ефесу.

У часи правління імператора Траяна (98–117) погани схопили 
св. Онисима і привели його на суд до намісника Тертула. Коли 
святий став перед ним, той його запитав: «Хто ти?». Онисим 
відповів: «Християнин». Тертул сказав: «Який ти маєш громадян-
ський статус?». Святий промовив: «Колись я був рабом одного 
чоловіка, а сьогодні є вірним рабом Ісуса Христа». Суддя зно-
ву запитав: «За яку ціну ти був проданий своєму новому госпо-
дареві?». Онисим відповів: «Божий Син, Ісус Христос, мене 
відкупив Своєю Кров’ю від вічної загибелі, як написано в 
Святому Письмі: “не тлінним золотом чи сріблом ви були 
відкуплені від вашого суєтного життя, яке ви прийняли 
від батьків ваших, а дорогоцінною Кров’ю Христа, непороч-
ного й чистого Агнця”» (1 Пт. 1, 18–19). Тертул сказав: «Про яке 
суєтне життя написано в ваших листах?». Святий промовив: 
«Суєтне та марнотне життя — це беззаконне перелюбство, 
грошолюбство, чарування, ідолопоклонство, гордість, заздрість, 
злослів’я, лицемірство, брехня, гнів, вбивство, пияцтво. Це все 
Святе Писання виявляє і засуджує як гріх. Я все це покинув та 
прийняв святе життя, яке полягає у вірі та любові до живого 
правдивого Бога і в любові до ближнього. Прошу й тебе, Тертуле, 
щоб і ти, так як і я, пізнав істину та повірив в Ісуса Христа. Бо 
Бог не радіє зі смерті тих, що Його прогнівили, але радіє через 
їхнє навернення і покаяння та прощає їм минулі гріхи». Наміс-
ник сказав: «Ти не тільки сам не хочеш поклонитись богам, але 
злякавшись мук, і нас хочеш привести до свого блуду». Онисим 
відповів: «Твої навіть найжорстокіші муки не зможуть 
мене налякати. Бо я завжди пригадую собі вічну нагороду, 
яка чекає мучеників в небі і мене скріплює Своєю силою 
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Ісус». Чуючи це, Тертул наказав вкинути Онисима до найгіршої 
в’язниці. Перебував там святий 18 днів і прославляв Господа. 
Вірні приходили до нього й укріплювали його, а тих, які були 
поганами, Онисим навертав, проповідуючи їм слово Боже. Коли 
минуло 18 днів, намісник засудив святого на вигнання до міста 
Путеолі. Проте Онисим і там не переставав проповідувати Єван-
геліє й навертав багато душ до вічного життя. Тертул, довідав-
шись про це, знову взяв святого та зв’язаного поставив перед 
собою. Коли під час допиту ігемон зрозумів, що Онисим ніколи 
не принесе жертву богам, то наказав простягнути святого на 
землі та жорстоко його бити палицями. На кінець його засудили 
на страту мечем. Так помер святий мученик ап. Онисим.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ФАУСТА1, ДІВА

В місті Кизик2 у часи імператора Максиміана (286–305) жила 
юна дівчина Фауста. Вона була народжена від багатих та хри-
стиянських батьків й ними була добре вихована в християнстві. 
Але коли дівчині було 13 років, її батьки померли. Тоді Фауста 
відрікшись багатства та світських насолод, почала жити молит-
вою та постом для Ісуса Христа. Назавжди посвятила Йому свою 
чистоту, склавши обіт довічного дівицтва. Через своє чеснот-
ливе життя вона стала дуже відомою серед людей. Вістка про 
неї дійшла до самого імператора Максиміана. Він зразу вибрав 
найпершого жерця на ім’я Євіласій і відіслав його в місто Кизик 
знайти дівчину Фаусту, наказуючи: «Якщо зможеш її переконати 
принести жертву богам, то добре їй буде. Якщо ж ні, то вкинь 
її в море». Євіласій прийшов у місто та, знайшовши дівчину, 
привів її на свій суд і переконував поклонитися богам. Свята 
йому відповіла: «Я не принесу жертви тим богам, які є глухими, 
сліпими і є лише ділами людських рук. Я маю на небесах Отця і 
Нареченого Ісуса Христа та не можу їх покинути». Тоді Євіласій 
наказав остригти святій дівиці волосся та повісити її на дереві й 
сильно бити. В тих муках Фауста піднесла свої очі до неба і мо-

1 Її пам’ять вшановуємо 6 (19 лютого).
2 Місто на одному з півостровів Пропонтиди (Мармурового моря) в 
історичній області Мізія.
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лилася до Ісуса Христа. Коли вона закінчила молитись, то з неба 
вдарила сильна блискавка і засягнула поган, які вшановували 
ідолів, внаслідок чого померло багато людей. Євіласій, бачачи 
це, налякався та, прикликавши до себе дівчину, запитав: «Жін-
ко, скажи мені, хто ти така? Бо бачу, що чиниш чарівні діла». 
Свята сказала: «Послухай мене, Євіласію, накажи іконописцю 
намалювати мій образ і також зобразити всілякі муки». Коли 
це було зроблено, Фауста сказала: «Нехай буде тобі відомо, що 
так само, як ця ікона не відчуває страждань, ані болю, так і 
моє тіло не відчуває мук та терпінь, якими ти мене мучиш, бо 
моя душа утверджена в моєму Господі».

Тоді жрець звелів вкласти діву в дерев’яний гріб, забити його 
цвяхами та разом з нею його розпиляти. Коли слуги виконували 
цей наказ, свята в гробі співала та прославляла Бога. Кати довго 
намагалися його розпиляти, але їм нічого не вдавалося, бо пила 
не пиляла, і здавалося, що гріб є твердий, як діамант. Так вони 
поміняли шість пил, але нічого не могли зробити. Потім пробу-
вали спалити гріб та Фаусту, але і це не допомогло, бо вогонь 
навіть не торкнувся дерев’яної домовини. Тоді слуги пішли та 
про все розповіли Євіласію. Він, прикликавши дівчину, сказав 
до неї: «Дуже мене дивуєш. Я маю 80 років, але ніколи такого 
не бачив. Заклинаю тебе твоїм Богом, в якого віриш, розкажи 
мені всю правду!». Фауста відповіла йому: «Прошу тебе, послухай 
уважно, що тобі скажу: сила Божа береже мене цілою в муках, 
як сам ти бачив, і якщо уважно послухаєш моїх слів, швидко 
переконаєшся, що вони правдиві, і сам приймеш правдиву віру». 
Євіласій сказав: «Кажи швидко правду, я уважно слухаю». Свята 
промовила: «Бог є безсмертний і вічний, Його діла істинні, 
а суд Його святий і праведний. Він на кожному місці дбає 
про Своїх рабів, які живуть праведно і чисто та бережуть 
Божі Заповіді, нехтують всім земним і відкидають ідо-
лів, яких ви шануєте, наче богів. Таких своїх ісповідників 
Бог береже від усілякого зла, бо вони вірують в Нього, як 
в єдиного Бога. Ісус Христос заради того, щоб викупити 
людей від їхніх гріхів, з любові прийняв людську природу, 
творив багато чудес на землі, а тоді добровільно помер 
за мене і за тебе на хресті, був похований, але на третій 
день воскрес та у славі вознісся на небо, звідки знову має 
прийти, щоб судити живих й мертвих. Через це ми Його 
наслідуємо, віддаючи себе на муки задля Небесного Цар-
ства, щоб нам не загинути навіки. Бо тут помираємо — 
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а там живемо вічним життям». Чуючи це, Євіласій почав 
пізнавати велику силу Всемогутнього Бога, зм’якнув серцем та 
навернувся й став християнином, а св. Фаусту звільнив з кай-
данів і зробив її вільною.

Тоді один із його слуг поспішив до імператора Максиміана та 
розказав йому про все, що сталося в Кизику. Імператор швидко 
прикликав свого вельми жорстокого єпарха Максима та відіслав 
його в Кизик до Євіласія. Розгніваний Максим прийшов до Кизи-
ка й зразу почав допитувати Євіласія: «Скажи мені, як ти посмів 
покинути великих богів і їх зневажити та повірити безумним 
християнам й приєднатися до них!?». Євіласій відповів: «Коли 
й ти послухаєш дівчину Фаусту, скоро пізнаєш живого Бога і 
будеш щасливий». Тоді Максим ще більше розгнівався і нака-
зав підвісити Євіласія на катівні та бити. Під час мук Євіласій 
молився до Бога, просячи в Нього помочі для себе і для Фаусти. 
Потім Максим звелів свічками обпалювати мученика. Коли кати 
мучили Євіласія, то він побачив Фаусту, яка стояла недалеко, і 
просив її, щоб вона помолилась за нього до Ісуса Христа. Свята 
виконала його прохання. Тоді мучитель звелів поставити перед 
собою дівчину Фаусту. Він сказав до неї: «Як ти посміла відвер-
нути чесного жерця Євіласія від великих богів і привести його 
до свого Бога?». Свята відповіла: «Покладаюся на милосердного 
Бога, який прикликав Євіласія, щоб він був Йому сином, що Він 
і тобі дасть ласку пізнати істину». Максим сказав: «Фаусто, 
не думай, що я такий безумний, як Євіласій, який тебе послу-
хав». Тоді він наказав забити їй в ноги залізні цвяхи. Проте, 
коли слуги це робили, свята, з Божої ласки, не відчувала ніякого 
болю. Мучитель, бачачи це, прикликав воїнів і дозволив їм різ-
ними муками мучити Фаусту. Тоді воїни почали мучити святу, 
кидати її диким звірам, тягнути по місті, але і вони не змогли 
її відвернути від Христа. Потім святу відвели до коваля, де в її 
тіло забили багато залізних цвяхів. У тих муках вона молилась: 
«Господи, Ісусе Христе, дякую Тобі за все. Прошу, провадь мене по 
стежці, яка веде до вічного спасіння. Також, прошу Тебе, наверни 
мучителя Максима і відкрий йому Свою святу віру та любов, 
щоб всі побачили, що Ти єдиний є істинний та живий Бог». Тоді 
один воїнів наказав розпалити казан зі смолою та кинути в нього 
св. Фаусту разом з Євіласієм. Святі мученики стояли в казані, 
наче на прохолодному місці, співали та прославляли Господа.

Тоді Максим, бачачи терпіння та віру мучеників, промовив: 
«Вічний Боже, що підкріплюєш Фаусту та Євіласія, прошу Тебе, 



302

прийми і мене грішного та зроби мене достойним Твого велико-
го добродійства. Яви, Боже, Свою силу на мені, щоб Ти і в мені 
прославився». Коли він це сказав відчинилось небо і було видно 
Ісуса Христа разом з ангелами й святими, і велике сяйво, яке ли-

нуло з неба. Коли Мак-
сим це побачив, то ска-
зав: «Господи, прийми і 
мене, як Свого раба Єві-
ласія, та не пам’ятай 
моїх гріхів, але прости 
мені, грішному й недо-
стойному рабу Твоєму, 
і прийми мене!». Це ска-
завши, він зразу підбіг 
до казана, в якому була 
Фауста з Євіласієм, пе-
рехрестився та скочив 
у казан. Свята Фауста 
дуже зраділа цьому і 

прославила Господа, кажучи: «Слава тобі, Христе Боже, що 
ніхто не загине, але для всіх Ти хочеш спасіння, щоб осягнули 
пізнання істини». Коли дівчина так промовила, то почувся голос 
з неба: «Прийдіть до Мене ви, що трудитесь й страждаєте за 
Моє Ім’я. У Моєму Небесному Царстві ви знайдете відпочинок!». 
Почувши цей голос, святі зраділи, подякували Ісусові та віддали 
свої душі в Його руки.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПАМФІЛ-ПРЕСВІТЕР
ТА ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ

За правління імператора Діоклетіана (284–305) відбулось ос-
таннє і найжорстокіше переслідування християн. Діоклетіан 
сам ворожив і був вельми пов’язаний окультизмом. Він видав 
4 накази проти християн. Перший — про повну заборону хри-
стиянських Богослужінь і конфіскацію майна. Другий — про 
арешт усього духовенства. Третій — під карою смерті християн 
зобов’язували зректися віри і принести жертви богам. Четвер-
тий — про руйнування християнських храмів

В той час у Кесарії Палестинській жив священник на ім’я Пам-
філ. Він був високоосвіченим мужем, визначним красномовцем, 
але ще більше вирізнявся правдивим чеснотливим життям. Коли 
б хто глянув на його убогий одяг, то не здогадався б, що колись 
цей священник був одним з найбільших можновладців Олексан-
дрії, відомий своїм великим багатством і мудрістю. Він походив 
з багатої шанованої родини з фінікійського міста Верит, що над 
Середземним морем. У рідному місті Памфіл закінчив навчання 
з відзнакою. Для продовження своєї освіти юнак переїхав до 
славної тоді Єгипетської Олександрії, де після закінчення ка-
техитичної школи сам почав навчати інших. Проте найбільшою 
мудрістю, яку він осягнув, було пізнання того, що найцін-
ніше у цьому житті — це погордити усім задля Ісуса. Тому 
він згодом оселився у Кесарії, де був висвячений на священника. 
Тут Памфіл ревно навчав Святого Письма і заснував школу свя-
щеничого писемництва. Бажаючи заохотити людей до читання 
Божого слова, він власноручно переписував кожну сторінку, а 
потім у своїй школі давав переписувати іншим учням, і таким 
чином поширював Святе Письмо між людьми. Його невтомна 
праця, життя у самозреченні та покора були всім відомі.
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За часів Урвана, правителя Палестини, св. Памфіла було взято 
на суд. Коли він прилюдно визнав Спасителя, то був за це жор-
стоко битий. Тіло мученика роздирали залізними гаками, а потім 
його вкинули до в’язниці. Там він сидів разом із двома іншими 
сповідниками віри, Павлом і Валентом. Павло в минулому був хо-
робрим воїном і визначним воєводою. Він походив з Ямнії; горів 
ревністю за правовір’я та спасіння безсмертних душ, тому був 
за це схоплений, палений вогнем, а потім вкинутий до в’язниці. 
А Валент був стареньким дияконом Єрусалимської церкви. Він 
був розумним мужем та вельми побожним; знав напам’ять ціле 
Святе Письмо. Ці троє за визнання віри в Ісуса Христа перебу-
вали у в’язниці 2 роки. Тим часом правитель Палестини загинув, 
а на його місце прийшов ще лютіший кат, що звався Фірмиліан.

Переслідування християн ставало щораз жорстокішим. У му-
ках гинули тисячі. Одних спалювали, інших шматували дикі зві-
рі, а ще інші, будучи закованими в кайдани, вмирали від тяжкої 
праці, від катівського знущання, від голоду і на засланні. В той 
час через Кесарію проходило п’ятеро братів. Вони поверталися 
з Кілікії до Єгипту, бо супроводжували до рудних копалин в Кі-
лікію своїх земляків — 130 християн, яких туди заслали. Коли 
вони входили до кесарійського міста, сторожа запитала їх, хто 
вони є. П’ятеро братів, перебуваючи під враженням від пере-
житої мандрівки разом з Христовими ісповідниками, зовсім не 
приховували правду і не боялися визнати себе християнами. За 
це їх схопили і, неначе злодіїв, вкинули до в’язниці.

Наступного дня, першого березня, їх усіх разом з вищезгада-
ними Христовими ісповідниками Памфілом, Павлом і Валентом 
вивели з в’язниці і поставили на суд перед нечестивим прави-
телем Фірмиліаном. Спочатку кат намагався здолати п’ятьох 
єгипетських юнаків, застрашуючи їх різними муками. Найстар-
шого з поміж них поставив посередині і запитав його: «Хто ти?». 
Той же себе і своїх братів сміливо назвав християнами. Коли 
Фірмиліан запитав, як їх звати, найстарший назвав себе Іллею, 
другого — Єремією, третього — Ісаєю, четвертого — Самуїлом, 
а п’ятого — Даниїлом. Відкинули-бо святі юнаки ті ідолопоклон-
ницькі імена, що ними їх назвали невірні батьки, а замість них 
перейменували себе іменами пророків, сповіщаючи відкрито, 
що є слугами Божими не лише ділами, але і йменням. Фірмилі-
ан анітрохи не розумів, що це за імена, тому їх запитав, звідки 
вони походять. Ілля ж назвав свою батьківщину не земну, а 
небесну — Вишній Єрусалим. Сказав це, маючи на думці Небес-
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ний Єрусалим, який Бог приготував своїм вірним. Правитель не 
зрозумів, що це за Єрусалим і в якому краю знаходиться, бо в 
ті часи Єрусалим уже не називався Єрусалимом, але мав нову 
назву Елія Капітоліна. Це сталося тоді, коли нечестивий імпе-
ратор Адріан замість міста Єрусалиму, що його Тит зруйнував, 
збудував на тому місці град і на свою честь назвав його Елія, 
бо називався Елій Адріян. Він осквернив усі святі місця: гріб 
Господній засипав камінням і землею та, поставивши всюди 
ідолів, наказав, аби ніхто не смів те місто називати інакше, як 
тільки Елією. І так був Єрусалим між поганами у забутті 200 ро-
ків, аж до великого царя Константина і матері його Олени. Тому 
правитель Палестини Фірмиліан, коли йому святий розповідав 
про Єрусалим, не знав, де і яке місто називається Єрусалимом. 
Тоді суддя наказав повісити юнака Іллю на катівню і жорстоко 
бити, щоб сказав правду, яке то місто Єрусалим і де воно знахо-
диться. Мученик, відповів, що Вишній Єрусалим є батьківщиною 
лише для християн і ніхто інший не може до нього ввійти, та 
додав, що те місто було засноване на сході, коли сонце починало 
випускати свої перші промені. Суддя, не розуміючи сказаного 
про Єрусалим, думав, що християни десь заснували собі місто і 
хочуть протистояти римлянам. Через це ще жорстокіше мучив 
святого, щоб розповів усю правду про те місто. Та коли від нього 
і від його братів нічого більше не зміг довідатися, тоді їх мучив, 
а згодом наказав усіх убити мечем.

Потім несправедливий кат поставив перед собою священника 
Памфіла, диякона Валента та Павла. Довідавшись, що вони вже 
два роки сидять у в’язниці, не захотів їх більше мучити, але тільки 
запитав, чи підкоряються царському велінню і принесуть жертву 
богам. Побачивши їх непохитними, засудив на усічення мечем.

Коли почув про цей вирок 18-літній юнак Порфирій, якого 
виховував св. Памфіл, сміливо став перед мучителем і просив 
дозволу після страти поховати тіло свого добродія. «Може і ти є 
християнин?», — запитав його Фірмиліан. Юнак відповів: «Так, 
я є християнин і за Христа та святу віру готовий помер-
ти». Тоді мучитель відразу повелів повісити юнака на катівні 
і сильно його бити. Порфирій був битий настільки сильно, що 
все його тіло дробилося від ударів і відпадало на землю, що аж 
його кості і нутрощі було видно. Та він у такій муці не сказав 
ні слова, не закричав і навіть не застогнав, але мовчав і в умі 
безустанно призивав Ім’я Ісуса. Бачачи таке терпіння святого 
кат ще більше лютував і наказав волосяницею розтирати його 
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рани, а потім спалити Порфирія. Так святий юнак з ім’ям ІСУС 
на устах передав свою душу в руки Божі. Свідком цього був один 
правовірний муж на ім’я Селевкій, який був колись серед рим-
ських полків відомим хоробрим воїном. Та за віру в Христа був 
позбавлений високого військового звання, привселюдно битий 
воловими жилами, після чого — відпущений на свободу. Відтоді 
він служив хворим, піклувався про жебраків і сиріт. Він побіг 
до св. Памфіла, який якраз був ведений на страту. Випросивши 
час у воїнів, Селевкій розповів Памфілу про мученицьку смерть 
дорогого йому юнака. Памфіл зрадів духом і дякував Богові. 
Селевкій же прилюдно почав цілувати окови братів, які схиляли 
свої голови під меч. Воїни, бачивши це, зрозуміли що Селевкій 
теж християнин, тож одразу схопили його і відвели до ігемона 
Фірмиліана, який наказав його також стяти мечем.

Після св. Селевкія до числа мучеників приєднався і старець 
Теодул. Він був невільником у домі того ж правителя Фірмиліана. 
Був він чоловік добропорядний і у старості своїй всіма шано-
ваний, уже бо і правнуків своїх дочекався. Теодул таємно вірив 
у Христа. Він підійшов до одного зі святих мучеників, які були 
ведені на страту, і попросив, щоб помолитися за нього. Деякі зі 
слуг Фірмиліана, бачачи те, донесли на Теодула його господарю, 
що він теж християнин. Коли Фірмиліан дізнався, що його не-
вільник є також християнином, то запитав його, чи це правда. 
З’ясувавши, що це так, правитель сильно розгнівався і наказав 
розіп’яти його на хресті, бо це була найбезчесніша смерть, на 
яку зазвичай засуджували рабів.

Після цих подій один християнин на ім’я Юліан, родом з Ка-
падокії, ішов у якійсь справі до Кесарії Палестинської. Наблизив-
шись, він не очікувано побачив за містом тіла святих мучеників, 
яких кинули на поїдання псам, птахам і звірям. Припавши до 
них, Юліан прославляв їхню мученицьку смерть за Ісуса і молив-
ся до Христа Бога, щоб за їхнім заступництвом він і його рідні 
отримали вічне життя. Воїни ж здалеку стерегли тіла мучеників, 
щоб християни їх не вкрали. Побачивши подорожнього чоловіка, 
який вшанував викинуті тіла, пізнали, що він є християнином. 
Отож, взяли його і привели до правителя. Суддя після чергового 
допиту засудив його на спалення.

Так святі мученики стали разом із 12 пророками і 12 апосто-
лами перед Ісусом Христом у Небесному Царстві та були увінчані 
вінцями переможців. Викинені за місто тіла мучеників лежали 
там чотири дні. Погани бачили, що ані пси, ані птахи, ані звірі 
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не торкаються до їхніх тіл. Тож звеліли, щоб хто хоче, хай візьме 
їх і поховає. Тоді взяли їх вірні і з великою пошаною поховали. 
Сталося це близько 309 року. Їхній мучитель Фірмиліан прийняв 
справедливу відплату за свої злодіяння. Він загинув від меча, 
однак не за правду, а за свою злобу і злочини відійшов не на 
вічне життя, але на вічні муки.

СВЯТИЙ ЛЮДГЕР1, ЄПИСКОП МЮНСТЕРА

Людгер народився у 746 році у 
Зуйлені, Фризія2. Початкову осві-
ту здобув в Утрехтській монастир-
ській школі. Потім поїхав до Йор-
ка в Англії, де був учнем вченого 
монаха Алкуїна. Але він був зму-
шений покинути Йорк, бо один 
фризький купець у сварці вбив 
англійського дворянина і народ 
піднявся проти фризів. Хто хотів 
рятуватися, мусив тікати. Тому він 
повернувся на батьківщину і був 
висвячений на священника. Сім 
років він працював у місті Док-
кум, поблизу свого рідного міста, 
але вся його праця була знищена, 
коли вождь поганських саксонців 
вторгся у Фризію, руйнуючи храми 
та вбиваючи священників. Людгер 
врятувався втечею. Він поїхав до Риму, а потім до Монтекассіно, 
де пробув три роки, щоб вивчити правила чину св. Бенедикта. 
Після повернення він побудував у Мюнстері у Вестфалії храм і 
зробив його центром усієї місіонерської діяльності. У 800 році 
він заснував монастир на річці Рур на зразок монастиря в Мон-
текассіно. Звідти він посилав проповідників до Саксонії. Він 
навіть заснував християнське поселення на острові Гельголанд.

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 26 березня.
2 Королівство на території сучасних Нідерландів і північної Німеччини.
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За порадою свого колишнього вчителя Алкуїна він був при-
значений першим єпископом Мюнстера. У 804 році Людгер от-
римав єпископські свячення, але залишився бідним і скром-
ним монахом-бенедиктинцем, як і раніше. Він облаштував свій 
дім якомога скромніше, суворо постив, був щедрим до бідних, 
по-батьківськи любив своїх підопічних і лише до людей гордих 
і явних грішників був суворим та непоступливим, незалежно 
від особи. Однак через це набув ворогів серед деяких вельмож, 
і вони звинуватили його перед імператором Карлом Великим в 
тому, що він начебто розтрачає церковне майно.

Імператор повірив їм і покликав Людгера до себе, щоб той 
дав звіт за своє урядування. Посланий імператорський слуга 
знайшов його у храмі, коли він разом з духовенством молився 
церковні часи. Людгер вислухав посла, але залишився і продов-
жував молитися. Нетерплячий імператор послав вдруге і втретє, 
щоб єпископ негайно з’явився. Однак він продовжував моли-
тися. Це дуже розлютило імператора. Лише коли часи у храмі 
завершились, Людгер пішов до імператора. На питання, чому він 
не послухав і не з’явився відразу, той спокійно і серйозно відпо-
вів: «Я добре знаю, чим я зобов’язаний своєму імператору і 
володарю, але моїм більшим володарем є Всемогутній Бог. 
Коли мене покликали говорити з імператором, я саме в 
той час на молитві розмовляв з Богом, а оскільки служба 
Богу є вищою і важливішою ніж будь-яка служба людська, 
я не міг перервати Богослужіння, тому сподіваюся, що не 
згрішив проти свого земного володаря, якому тепер гото-
вий послужити». Ці рішучі й сміливі слова повністю заспокоїли 
імператора і роззброїли ворогів святого єпископа.

Людгер помер дорогою під час пастирських відвідин у селі 
Біллербек у Вестфалії 809 року.
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СВЯТИЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ТЕОДОР ТИРОН

Імператори Максиміан і Максимін ро-
зіслали по всій своїй імперії наказ, щоб 
усі християни скуштували ідольських 
жертв, а якщо почнуть перечити, нехай 
будуть передані на суд. У той час св. Те-
одор Тирон1, перебував на військовій 
службі у мармаритському полку під во-
єводою Вринком. Той полк був розміще-
ний у місті Амасія2. Воїни, які служили з 
Теодором, переконували його, щоби він 
приніс жертву ідолам. Тоді Христовий 
воїн Теодор, наповнений Святим Духом, 
рішуче сказав перед цілим полком: «Я є 
християнин і мені не дозволено приноси-
ти жертви богам, які насправді не є бога-
ми, але демонами. Я вірую в Ісуса Христа, 
який є істинний Бог і створитель світу». 
Вринк-воєвода сказав: «Послухай мене, Теодоре, якщо не хочеш 
зазнати кари за непослух імператорському велінню, то піди і 
принеси жертву богам». На це св. Теодор відповів: «Я є воїн Хри-
ста-Царя, не можу бути нікому іншому воїном». Сказав Вринк: 
«Але й багато воїнів попри те, що є християнами, все ж таки 
служать римським імператорам». Відповів святий: «Кожен знає, 
кому насправді служить, я ж є воїном Христа-Царя». Сказав 
йому воєвода: «Чи можемо ми Його пізнати?». Відповів св. Тео-
дор: «Хотів би я, щоб Бог вам дав таке розуміння, щоб ви Його 
пізнали». Тоді заговорив до нього сотник Посидоній: «І якщо Його 

1 Тирон — це слово походить з лат. і означає «молодий воїн», «новобранець».
2 Амасія — колишнє місто-фортеця в Понті, знаходиться в північно-
східній області Малої Азії на річці Ірис.
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пізнаємо, то чи можемо покинути наших царів і піти до Ньо-
го?». Відповів Теодор: «Нічого вам не заважає покинути пітьму 
і короткочасних земних царів, та приступити до живого Бога, 
Царя та вічного Владики, і стати його воїнами, так як я». Вринк, 
бачивши, що Теодор непохитний, сказав до сотника: «Залишмо 
його на декілька днів, щоб міг все обдумати і прийти до розуму».

Ті дні свободи, які дав воєвода Теодорові на роздуми, він ви-
користав для молитви, через яку ще більше утвердився у вірі. У 
той час в місті погани розпалилися люттю на християн, схопили 
їх і вели до в’язниць. Теодор йшов услід за ними і підбадьорював 
вірних, щоб мужньо прийняли терпіння заради Христа. Коли їх 
замкнули у в’язниці, Теодор знайшов зручний час і запалив уночі 
капище богині. Проте деякі люди з міста його побачили і донесли 
на святого. Кронид, правитель міста, розгнівався на Теодора і, 
зв’язавши його, привів до ігемона Публія, кажучи: «Пане мій, 
цей чоловік, новообраний вояк, прийшов у наше місто і спалив 
храм матері наших богів, учинивши наругу над нею. Тому я його 
зв’язав та привів до тебе, щоб за божественним імператорським 
велінням ти йому відплатив покаранням, яке він заслужив за 
свій учинок». Ігемон, прикликавши воєводу Вринка, сказав йому: 
«Чи ти дав йому дозвіл спалити храм матері богів наших?». Той 
відповів: «Я його довго переконував, щоб він приніс жертву богам, 
а потім дав йому час на роздуми. Якщо ж він знищив наших богів 
і зневажив веління імператора, то ти, як суддя, чини те, що 
імператор велить із такими робити». Тоді ігемон сів на судищі, 
поставив перед собою блаженного Теодора і сказав йому: «Чому, 
коли належиться принести богині жертву і кадило, ти приніс 
їй вогонь?». Сказав св. Теодор: «А що то за богиня, яка боїться 
вогню?». Суддя розгнівався і наказав його бити, говорячи: «Моя 
лагідна розмова зробила тебе нахабним! Не відповідай мені ба-
гатьма словами, чекають на тебе люті муки, щоб ти навчився 
підкорятися царським наказам». Промовив св. Теодор: «Ні тебе, 
ні твоїх мук не боюся. Далі ж роби, що хочеш, бо надія 
на життя вічне, яку мені дарує Ісус Христос, спонукає 
мене мужньо перетерпіти навіть найлютіші муки». Суд-
дя скрикнув: «Принеси жертву богам, Теодоре, і звільнишся від 
марних мук, які на тебе чекають, а якщо ні, то помреш гіркою 
смертю». Сказав св. Теодор: «Муки, які ти завдаєш, не є для 
мене страшними, бо Господь мій Ісус Христос є завжди 
зі мною і дає мені сили все перетерпіти». Суддя сповнився 
люті і голосно заревів, наче дикий звір, тоді наказав святого 
вкинути до темниці і там його залишити, щоб помер з голоду.
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У тій в’язниці з’явися йому сам Господь і сказав: «Кріпися 
Теодоре, Я з тобою. Незабаром отримаєш вінець вічно-
го життя, та будеш царювати зі Мною в Царстві Мого 
Отця». Після цих слів Господь став невидимий. А св. Теодор 
почав співати і веселитися. Разом з ним співала велика кількість 
святих ангелів. Коли в’язнична сторожа почула радісні співи, то 
встала й побігла до дверей в’язниці, але вони були замкнені. Тоді 
глянули через віконце й побачили багато мужів в сяючих одежах, 
які співали разом зі св. Теодором. Сторожі сильно налякалися, 
швидко побігли та звістили про це Публієві. Коли ігемон про це 
почув, то скоро встав і побіг до в’язниці. Там побачив, що двері 
замкнені, а залізний ланцюг є неушкоджений, але чув голоси все-
редині, які співали разом зі св. Теодором. Тоді звелів озброєним 
воїнам обступити навколо в’язницю, бо гадав, що там є якісь 
християни. Проте, коли воїни вломилися всередину, нікого не 
знайшли, лише Теодора, зв’язаного ланцюгами. Ігемона та всіх, 
що з ним були, охопив великий страх і жах — вийшовши з в’яз-
ниці, вони знову замкнули двері й пішли. Суддя звелів давати 
святому щодня невеличкий окраєць хліба і воду. Проте вірний 
Христовий мученик покладався на Боже слово — «праведний 
житиме вірою», і не приймав від них їжі. Він їм говорив: «Мене 
годує Господь мій — Ісус Христос».

Згодом ігемон наказав привести Теодора на суд і почав гово-
рити до нього: «Послухай мене, принеси жертву великим богам і 
позбудешся кари, а й ще будеш від нас вшанований. Бо як тільки 
це вчиниш, то я швидко напишу про тебе сенаторам й станеш 
великим жрецем наших богів, приймеш не менші почесті, ніж я. 
Будеш правити разом з нами». Святий Теодор поглянув на небо, 
перехрестився, а тоді сказав до ката: «Якщо й вогнем спалиш 
мою плоть і різними муками розшматуєш на куски, посічеш 
мечами чи на поїдання диким звірам віддаси, проте, доки дух 
мій у мені, не відвернуся від мого Бога, Ісуса Христа!». Кат, по-
радившись із воєводою, наказав святого повісити на дереві та 
дерти залізними кігтями його тіло. Рани від залізних кігтів були 
настільки глибокими, що можна було побачити кості мученика. 
Теодор в цих муках нічого не відповідав ігемонові, але співав: 
«Благословлю Господа у всякий час, завжди хвала Його на устах 
мене!» (Пс. 34, 2). Кат був сильно вражений такою мужністю і 
терпінням блаженного Теодора та запитав його: «Як ти можеш 
покладати надію на Того, який був розп’ятий на хресті? Як мож-
ливо, що ти заради Нього віддаєш себе на такі страшні муки та 
кару?». Святий мученик Теодор відповів: «Хоч Він був розп’ятий і 
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помер ганебною смертю, але на третій день Він славно воскрес 
із мертвих! Тепер царює на небесах, а Його Царству не буде 
кінця!». Тоді ігемон спитав Теодора: «Чи хочеш богам принести 
жертву, чи далі бажаєш, щоб я тебе мучив?». Святий мученик 
відважно відповів до ката: «Сину диявола, сповнений всілякої 
скверни і підступу, чи не боїшся Бога, який дав тобі таку вла-
ду і могутність? Чому змушуєш мене покинути Живого Бога і 
поклонитися бездушному каменю?». Суддя довго роздумував, а 
тоді знову промовив до Теодора: «Що хочеш? Бути з нами чи зі 
своїм Христом?». Святий відповів з великою радістю: «З моїм 
Христом я був, є і буду!». Коли ігемон бачив, що катуванням 
не можуть зламати Теодорового терпіння, то видав на нього 
смертний вирок: «Теодора, який не підкорився владі славних ца-
рів і великих богів та вірить в Ісуса Христа, який був розп’ятий 
за Понтія Пилата, наказую передати вогню!». Як тільки суддя 
видав такий вирок, зразу слуги принесли багато дров, прив’язали 
блаженного Теодора до стовпа, обклали дровами та запалили. Під 
час того, коли святий молився, запалений вогонь його охопив, і 
так Теодор, хвалячи і славословлячи Бога, передав у мирі свій дух 
Господеві. Його тіло Бог зберіг неушкодженим. Наочні свідки, які 
описали це життя, бачили, як його свята душа знялася на небеса.

Одна благовірна жінка на ім’я Євсевія попросила тіло святого 
мученика Теодора. Взявши його тіло, намастила пахучим ми-
ром, загорнула в плащаницю та поховала у місті Євхаїт1, опісля 
щороку вшановуючи його святу пам’ять. Мученицьку смерть 
св. Теодор прийняв 17 лютого 306 року.

СВЯТА КОНСТАНЦІЯ2

Дочка імператора Костянтина Констанція була вихована в по-
ганстві. Одного разу вона тяжко захворіла. Тому пішла до гробу 
св. Агнети, просячи про допомогу. Коли вона заснула біля гробу, 
їй з’явилася свята і сказала: «Будь мужня, Констанціє, і віруй, 
що Ісус Христос є Син Божий і твій Спаситель. Через Нього ти 
скоро отримаєш зцілення багатьох ран твого тіла». Прокинув-

1 Римське і візантійське місто та архиєпископство на півночі Малої Азії, 
розташоване на північний схід від сучасного селища Бейозю в Туреччині.

2 Її пам’ять Західна Церква вшановує 18 лютого.
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шись, вона була здорова. Тоді 
з вдячності вона навчилась 
християнської віри, прийня-
ла святе хрещення і відтоді 
горіла любов’ю до Бога і рев-
ністю за спасіння душ.

У той час з переможної 
війни проти персів повер-
нувся полководець Галікан і 
попросив у імператора руки 
його дочки Констанції. Імпе-
ратор знав, що його дочка 
присвятила себе Богу, але не 
хотів образити свого полко-
водця. Коли Констанція спостерегла його тривогу, то потішила 
батька, кажучи: «Я знаю, що Бог мене захистить, тому можеш 
пообіцяти мою руку Галікану за умови, що він переможе скіфів. 
А поки нехай віддасть двох своїх дочок від першого шлюбу під мій 
захист, а собі хай візьме в радники моїх управителів Івана та 
Павла». Галікан радо прийняв пропозицію. Перш ніж його дочки 
прийшли до Констанції, вона молилася: «О Господи, Всемогут-
ній Боже, що за заступництвом святої мучениці твоєї Агнети 
зцілив мене і показав мені дорогу страху Божого, приведи дочок 
Галікана до християнської віри, приведи до віри і його, він-бо хоче 
відвернути мене від Тебе. Відкрий, Господи, мої уста до їхніх 
сердець, а їхні вуха для моїх слів, і заторкни їхні душі, щоб вони 
відкрилися моїм порадам. Наділи мої слова переможною силою, 
щоб розбудити в них палку любов до Тебе, щоб Тебе шукали усі-
єю своєю душею». Її молитва була вислухана. Аттика і Артемія з 
радістю прийняли християнську віру і посвятилися Ісусу Христу.

Після перемоги над скіфами Галікан повернувся і передав 
імператору таку вістку: «Під час останньої облоги мої трибуни 
та воїни хотіли здатися. Тут я згадав пораду, яку дали мені Іван 
та Павло: “Дай обітницю небесному Богу, що ти приймеш хрис-
тиянство, якщо Він допоможе тобі. Тоді неодмінно переможеш”. 
Я дав обіцянку, і в цей момент побачив юнака, який ніс хрест, 
і сказав мені: “Візьми свій меч і йди за мною!” Я так і зробив, а 
воїни відразу змужніли і перемога була нашою. За обіцянкою, я 
став християнином і також вирішив вже не одружуватися».

Імператор радісно обійняв його і сказав, що й Констанція посвя-
тила себе Богові. Біля гробу св. Агнети Констанція заснувала мо-
настир, в якому прожила аж до 80 років. Померла вона у 354 році.
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СВЯТИЙ ЛЕВ ВЕЛИКИЙ, ПАПА РИМСЬКИЙ

Святий папа Лев був родом з 
Італії. Його батька звали Квінтіан. 
В юності Лев одержав добру освіту 
і був вихований в християнських 
чеснотах. Коли він був ще тільки 
дияконом, його послав єпископ, а 
згодом папа Сикст III (432–440) в 
Африку до Карфагенського єпи-
скопа Аврелія з важливим послан-
ням проти пелагіан1 та їхньої єресі. 
Папа Целестин I (422–432) призна-
чив Лева на високий уряд архиди-
якона Римської Церкви. У 439 році 
імператор Валентиніан ІІІ послав 
його в Галлію, щоби там залагодив 
суперечку двох полководців Аль-
бина та Аеція, і закликав їх муж-

ньо та спільно чинити опір варварам. Коли св. Лев виконував 
доручене завдання, в Римі помер папа Сикст ІІІ. Тоді його одно-
голосно вибрали на папський престол. Одразу ж послали гінця, 
щоб повідомити святого про його обрання. Лев повернувся з 
Галлії і сів на престолі ап. Петра.

Після висвячення Лев І, як архипастир, відразу виявив велику 
силу Духа. Згідно з тодішнім звичаєм, проповідуванням Божого 
слова займались переважно єпископи. Папа, як єпископ Риму, 

1 Британський монах Пелагій заперечував первородний гріх і 
стверджував, що людина може спастися своїми силами, без Божої 
ласки, за допомогою аскетизму. Тим самим заперечував спасительну 
жертву Ісуса на хресті.
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став ревно й часто закликати римлян до покаяння, навчати їх 
християнського життя. Таким чином зробив римську Церкву 
взірцем для інших Церков. Його проповіді розпалювали в серцях 
вірних живу віру та любов до Бога і ближніх. Для перемоги над 
злими бажаннями та спокусами, як найкращі середники він 
рекомендував витривалу молитву, піст та вчинки милосердя. 
У 96 проповідях, які він тоді написав, папа зрозуміло виклав 
правовірну науку про Втілення Божого Сина, милостиню, піст 
та інші християнські обов’язки.

Святий Лев у всіх своїх справах уповав на Господа та вірив, 
що Він допоможе йому нести тягар, який був покладений на 
його плечі, бо для вселенської Церкви настали сумні часи. Мно-
жилися єресі, а з далеких країв насувалися ватаги до того часу 
невідомих, напівдиких племен. Ці варвари руйнували міста, 
винищували народ, грабували й обертали все на пустелю. В усіх 
цих труднощах святий завжди взивав до Бога та ніколи не був 
переможений. Навіть в найприкріших хвилинах він залишався 
незмінним духом.

Супроти єретиків папа Лев виступив з ясними і безперечними 
доказами про правди святої віри. Він викрив усі блуди маніхей-
ців1 та пелагіан. Коли і в самому Римі появились маніхейці, папа 
скликав раду з духовних і світських осіб, покликавши на неї і 
маніхейських єретиків. Маніхейці признали свою вину. Після 
того одні з них добровільно залишили Рим, а запеклих світська 
влада вигнала з міста. Крім того, папа в своїх повчаннях і листах, 
які писав до всіх єпископів імперії, постійно застерігав народ 
перед єретичними вченнями. До сьогодні написані ним 173 ли-
сти є свідоцтвом його архипастирської ревності над спасінням 
душ. Через листи і особисті зустрічі з різними єпископами, які 
тоді приїжджали до Риму, папа був з усіма ними у тісній єдно-
сті. Коли в Іспанії почала ширитися нова єресь присциліянізму, 
яка не визнавала Пресвяту Трійцю, воскресіння тіл і подруж-
жя, папа написав лист до противника цієї єресі — єпископа 
Турібія з Асторги, в якому заперечив те гностико-маніхейське 
псевдовчення й наказав скликати Синод іспанських єпископів 
для зупинення цієї єресі.

1 Маніхейці навчали, що в світі існує два начала — добро і зло, між 
якими ведеться безперервна боротьба. Тим самим вони заперечили 
біблійну віру в Бога Творця, який є єдиним початком і джерелом 
всякого творіння.
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Великої шкоди святій Церкві завдав царгородський архи-
мандрит Євтихій. Він стверджував, що людська природа як 
така перестала існувати в Ісусі Христі, коли була поєднана з 
Божественною Особою Сина Божого. На оборону святої віри 
папа Лев написав ясне та сповнене мудрості послання, адресо-
ване ревному захиснику правовір’я Царгородському патріарху 
св. Флавіану. Це послання повністю зруйнувало єресь Євтихія і 
стало одним з найцінніших творів Церкви. Один із наступників 
св. Лева, папа Геласій (492–496), під церковною анатемою забо-
ронив змінювати в ньому хоча б одну літеру.

На захист Євтихія, за намовою свого євнуха Хрисафія, став 
імператор Феодосій ІІ (408–450) і безбожний лжепатріарх Олек-
сандрії Діоскор, який на розбійницькому синоді в Ефесі (449 рік) 
не дозволив прочитати послання папи, зневажив його послів, а 
св. Флавіана замучив до смерті. У відповідь на це папа Лев зібрав 
у Римі Собор, виголосив анатему на безбожників, а до їх оборон-
ця, імператора Теодосія ІІ, написав такі слова: «Царю, залиши, 
щоб єпископи займалися питаннями Христової віри, бо віра ця 
не лякається людських погроз і насильства. Твоїм обов’язком є 
обороняти святу Церкву й карати тих, що її руйнують, якщо 
хочеш, щоб Господь охороняв твою державу. Та здається мені, 
що я стану свідком того, як Бог тебе покарає». Слова святого 
папи сповнилися, бо імператор Феодосій ІІ невдовзі несподівано 
загинув під час полювання.

Наступником Теодосія ІІ став благочестивий Маркіян (450–
457), чоловік св. Пульхерії. На прохання папи Лева у 451 році він 
скликав ІV Вселенський Собор у Халкедоні, на якому були присут-
ні 630 отців. Через свій похилий вік, довгу дорогу та небезпеки, 
пов’язані з частими варварськими нападами на Італію, святий 
папа не зміг бути присутній на цьому Соборі. Він послав своїх 
представників — єпископів Пасхасія і Лукенія та пресвітерів 
Боніфатія і Василія. Коли на Соборі виникла суперечка з єрети-
ками, за велінням отців Собору, у відповідь на закиди євтихіан, 
прочитали вищезгадане послання папи Лева до св. Флавіана. У 
цьому послані було проголошено, що в Христі існує дві природи, 
бо Ісус Христос є правдивий Бог і правдивий Чоловік. Цей лист 
настільки торкнувся отців Собору, що вони в один голос вигук-
нули: «Це віра отців! Це віра апостолів! Ми всі так віруємо! Через 
папу Лева промовив Петро!». Потім на Соборі було прийнято таке 
визнання віри: «…одночасно вчимо визнавати людей, що є один 
і той самий Син, Господь наш, Ісус Христос, який є досконалим 
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Богом і досконалою людиною, …аби визнавали, що Він має дві 
природи без змішання і без зміни, без поділу і без відділення…». 
Після Собору отці написали послання до папи Лева: «Ти — отець 
наш і голова, ми з тобою у всьому погоджуємось в єдності віри!». 
Святий Євлогій, Олександрійський патріарх, розповідає: «Гри-
горій, архидиякон Римської Церкви, розповів мені, що коли папа 
Лев писав догматичне послання до Флавіана, то поклав його на 
престолі над гробом святого апостола Петра, постив і молився 
сорок днів. Він просив верховного апостола, що якщо треба там 
щось змінити, щоб лист ще більше міг боронити святу Церкву, 
нехай він сам це виправить. Через деякий час, коли він молився, 
з’явився йому апостол і сказав: “Прочитав і виправив”. Коли 
святий папа взяв послання з гробу і відкрив його, то побачив, що 
апостольською рукою воно було виправлено».

А тим часом гунський король Атила, що звав себе «постра-
хом світу і бичем Божим», привів з Галлії 300-тисячне військо. 
Він захопив Аквилею, Павію, Медіолан, і йшов просто на Рим, 
який не мав жодної оборони. Імператор Валентиніан ІІІ сам, без 
війська, сховався в Равені, а перший його полководець Аецій 
вже втратив надію на врятування Риму.

Тоді очі всіх зупинилися на неозброєному, але сильному духом 
мужеві — папі Левові І. Спочатку папа довго зі сльозами молився, 
постив і кликав на поміч святих апостолів Петра і Павла. Потім, 
одягнувшись в єпископські ризи та маючи непохитну надію, що 
Бог його не залишить, вийшов на зустріч тому, хто називав себе 
«пострахом світу» та сказав йому: «Ти переміг усіх, тепер здобудь 
перемогу над собою!». Особистість й мова святого склало таке 
сильне враження на Атилу, що за Божою ласкою він не тільки 
всупереч усім сподіванням прийняв папу з великою пошаною 
і не пішов на Рим, але погодився прийняти річну данину та 
поспішно залишив Римську імперію. А коли Атилу полководці 
запитали, чого він піддався проханню одного чоловіка, який 
прийшов до нього без зброї, він відповів: «Я бачив, що біля нього, 
по обидва боки, стояли два світлі мужі (святі верховні апостоли 
Петро і Павло), які мені погрожували вогненними мечами».

Рим врятувався завдяки молитвам св. Лева, однак, римський 
люд не виправився. Через кілька років прийшов новий ворог, 
король Гейзеріх, що привів зі собою безліч вандалів з Карфагену. 
Папа вийшов йому назустріч та просив Гейзеріха, щоб не па-
лив міста, а воїнам, які грабували будинки, заборонив вбивати 
жителів. Гейзеріх увійшов у Рим і забрав велику здобич. Через 
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15 днів вандали залишили місто. Тільки в церквах святих апо-
столів Петра і Павла вони не завдали ніякої шкоди. Після того, 
як вандали відійшли, папа негайно взявся направляти заподіяну 
ними шкоду. Для пограбованих церков подбав про нові церковні 
ризи й посуд.

Велику увагу приділяв папа вибору кандидатів у духовний 
сан, щоб туди не потрапив хтось з непокликаних чи негідних 
і згодом не спричинив шкоду для святої віри й людських душ.

Коли папа Лев був похилий віком і вже наближався час його 
переходу у вічність, він дістав запевнення про прощення гріхів. 
14 днів в молитві та пості святець перебував біля гробу ап. Петра, 
просячи у нього заступництва, щоб Господь простив йому гріхи. 
Після тих 14 днів йому з’явився святий апостол Петро і сказав: 
«Молився я за тебе. Всі гріхи тобі прощені окрім хіротонії1. За 
це ти маєш відповідати, чи ти добре та законно клав руки, чи 
ні». Після цього об’явлення св. Лев подвоїв свої молитви, піст і 
милостині та з трепетом в серці взивав до Господа, допоки не 
отримав повного розгрішення. Потім ще більше дбав про добрий 
вибір духовних осіб.

Святий папа Лев постійно молився, щоб було одне стадо і один 
пастир, щоб Господь послав свій мир світові, щоб перемогла 
правда та щоб любов з’єднала усіх в одно. Весь світ тоді визна-
вав першенство папи Римського, а Бог благословив його діло. 
У постах, на молитві та в роздаванні милостині проминули дні 
життя св. Лева, а в 461 році він у мирі віддав свою святу душу 
в руки Божі. Його тіло поклали при вході до церкви ап. Петра, 
а на гробі написали: «Як ти стеріг Церкву за свого життя, так 
і після смерті стережи її при вході».

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ БАЛЬБІНА2

Бальбіна, дочка римського трибуна і тюремника Квіріна, була 
красунею, якою усі захоплювалися. Її знали в усьому Римі і з усіх 
боків до неї приїжджали її шанувальники. Але що сталося? На 
її шиї утворилася гнійна рана, яка спотворила все її обличчя. 

1 Висвячення на єпископа.
2 Її пам’ять Західна Церква вшановує 3 березня.
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Ті, які захоплювалися нею, 
раптом зникли, як полова на 
вітрі. Не дивно, що дівчина 
була сумна. Ще більше страж-
дав її батько, який пишався 
її красою більше, ніж вона 
сама. Він шукав найкращого 
лікаря, але ніхто не міг допо-
могти. Тоді у нього виникла 
спасительна думка — Бог 
християн, про якого він чув 
багато чудесного, напевно, 
допоможе. Не зволікаючи, 
він поспішив до папи Олександра, який саме був ув’язнений 
разом з іншими віруючими, і попросив у нього допомоги. Квірін 
пообіцяв, що він і весь його дім приймуть християнство, якщо 
дочка оздоровиться. Святитель на колінах просив Бога виконати 
прохання Квіріна, якщо це буде для його спасіння і спасіння його 
дочки. Потім він наказав привести Бальбіну і торкнувся її шиї 
ланцюгами, якими був скований. Дівчина одразу одужала. Але 
зцілилося не тільки її тіло, а й душа. Як і тюремник обіцяв, так і 
зробив — охрестився з усією своєю сім’єю. Звістка про чудесне 
зцілення незабаром облетіла все місто. Колишні шанувальники та 
лестителі поверталися. Але дівчина вже пізнала, наскільки мар-
ною є краса тіла. Бог покликав Квіріна і його дочку до справж-
нього щастя. Після звістки про те, що він став християнином, 
трибуна притягнули до суду. Він не хотів зректися віри і був 
засуджений на смерть і страчений. Коли Бальбіна стояла перед 
суддею, то вигукнула: «Не вагайтесь, поспішіть привести мене 
до дому, де мене чекає Ісус і мій батько показує мені корону!». 
Їй стяли голову.
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СВЯТІ АРХИП, ФИЛИМОН І АПФІЯ

Святий Архип був єпископом у Колосах. Апостол Павло у по-
сланні до Филимона називає його своїм співвоїном. Филимон, 
його батько, був відомим громадянином у Колосах. Коли він 
навернувся до Христа, то у його домі збиралися вірні на Службу 
Божу і спільні молитви. Пізніше Филимона висвятили на єпи-
скопа. У часи святих апостолів були два види єпископського 
служіння. Помісні єпископи піклувалися Церквою на конкрет-
ному місці, а єпископи-апостоли мандрували по різних краях та 
звіщали слово Боже. Святий Филимон був поставлений саме для 
другого служіння. Проповідуючи Євангеліє, він пройшов багато 
міст у Фригії. Його дружина, св. Апфія, тим часом служила Богу в 
постах і молитвах. Вона дбала за бідних та подорожніх, опікува-
лась хворими. Її дім був не лише церквою, а й лікарнею та при-
становищем для нужденних. Якось у Колосах погани святкували 
нечестивий празник богині Артеміди. У той час в домі Филимона 
за своїм звичаєм зібралася спільнота вірних Ідолослужителі, які 
християн ненавиділи, довідалися про це і напали на них. Дея-
ких жорстоко побили, а інших убили. Святих Архипа, Филимо-
на та Апфію привели до начальника міста Артокліса, і за його 
наказом почали мучити. Їх волочили по землі і били палицями. 
Після того мучеників до пояса закопали в яму та кидали у них 
камінням. У цих муках св. Филимон разом зі своєю дружиною 
Апфією віддали свого духа в обняття Небесного Отця. Архипа, 
який ще жив, погани залишили дітям для розваги, а ті ножами 
порізали святого. Так святі мученики незламно засвідчили свою 
віру в нашого Господа Ісуса Христа і отримали вічну нагороду.
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ПРЕПОДОБНИЙ ДОСИТЕЙ

Блаженний Доротей1, прийнявши монаший постриг, пішов у 
киновію2 авви Серида. Там він знайшов багато інших подвиж-
ників. Серед них найповажнішими були два старці, священник 
Варсануфій3 та його учень Іван, названий пророком, бо мав від 
Бога дар прозорливості. Настоятелі благословили Доротея, щоб 
збудував лікарню і піклувався у ній про хворих братів.

Одного дня Доротея покликав до себе ігумен авва Серид. Коли 
Доротей прийшов, побачив в його келії кількох воїнів. Преподо-
бний взяв його набік і сказав: «Ці люди привели якогось юнака й 
кажуть, що хоче стати монахом. Поговори з ним і дізнайся, чи 
справді чисті його наміри. Бо не подібний мені він на того, хто 
зміг би в монастирі бути. Боюся, що він міг щось вкрасти або 
вчинити якесь інше зло та хоче між нами сховатись. Так ми всі 
опинилися б у небезпеці». Тоді Доротей відвів юнака до своєї келії 
й почав з ним говорити. «Для чого ти прийшов сюди?», ― запитав 
у нього. Він відповів: «Я хочу спастися, і тому прийшов. Мене 
звати Доситей. Виховав мене воєвода, мій родич, у достатках і 
розкоші. Не знав нічого з Божого слова, бо ніхто мене не навчив 
правдивої віри. Проте якось почув про місто Єрусалим, куди 
приходить багато прочан відвідати святі місця. Тоді і я забажав 
побачити їх. Мій опікун знайшов одного приятеля, який туди 
йшов, і попросив його взяти мене зі собою. Коли ми прийшли у 
Гетсиманію, я побачив ікону Божого суду. На ній було зображено 
строге лице Божого Сина, Божих ангелів, які сурмили, та страш-
ні муки засуджених в пеклі. Це там мене пройняло, що я сильно 
злякався і не міг заспокоїтись. Раптом я побачив біля себе жінку, 
одягнену у багряницю і дуже достойну на вигляд. Вона мені роз-
казала про муки кожного засудженого і багато іншого. Накінець 
я спитав її: “Пані, що маю зробити, щоб врятуватися від цих 
мук?”. Вона відповіла: “Коли будеш багато молитися і постити, 
очистиш свою душу та отримаєш ласку пізнати Божого Сина, і 
так звільнишся від вічного засуду”. Сказавши це, зникла. Я почав 
жити за її настановами. Воїни, які були зі мною, зауваживши 
зміну в моїй поведінці, говорили мені: “Такі люди, як ти, у світі 
не живуть. Якщо хочеш, то йди в монастир і там спасеш свою 

1 св. Доротей з Гази, його пам’ять вшановуємо 5 (18) червня.
2 Киновія (koinobie) — з грец. koino (спільний), bios (життя) — одна з 
форм богопосвяченого життя, протилежність до самітницького життя. 
Монахи у киновії жили спільно під керівництвом настоятеля.

3 св. Варсануфій з Гази, його пам’ять вшановуємо 6 (19) лютого.
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душу”. Один з них знався з аввою Серидом, і так я прибув сюди». 
Після розмови отець Доротей прийшов до авви Серида і сказав 
йому: «Не бійся прийняти того юнака. Його бажання щире». Ігу-
мен відповів йому: «Ти його, отче, прийми за свого учня, бо через 
тебе Бог хоче його спасти». Спочатку Доротей відмовлявся, але 
коли св. Варсануфій підтвердив, що це Божа воля, то підкорився. 
Взяв Доситея з собою у лікарню і почав наставляти його на путь 
спасіння. Молодий послушник був простий та щирий. Недужим 
він старався служити якнайкраще, однак траплялося йому, що 
втомившись, до когось із хворих сказав гнівливе слово. Як тільки 
усвідомив своє прогрішення, то залишав усе і йшов до комори, 
де плакав над своїм вчинком. Така готовість до покаяння ― це 
найкращий засіб для внутрішнього очищення і правдивого ду-
ховного росту. Інші, які служили в лікарні, не розумівши причини 
його смутку, просили отця Доротея, щоб заспокоїв свого учня. 
Той, прийшовши до нього, випитував, чого плаче. Дізнавшись, 
що сталося, по-батьківськи картав його: «Доситею, дитино моя, 
і не соромно тобі гніватися й говорити погано до свого брата? 
Невже не знаєш, що ти ображаєш Ісуса, який у ньому живе?». 
Але коли бачив щирий жаль послушника, підбадьорював його, 
кажучи: «Милосердний Бог заради Крові Свого Сина прощає тобі. 
Не бійся. Від сьогодні почнемо виправлятися, щоб далі чинити 
краще, а Господь нам поможе». Це почувши, Доситей зразу вста-
вав і біг з радістю на свою службу, бо довіряв словам старця.

Доситей старався усі свої помисли відкривати перед духовним 
наставником, щоб перемогти ворожі наступи. Наприклад, йому 
вдалось дуже добре застелити ліжка хворим, після чого почали 
приходити спокуси гордості. Тоді він йшов до блаженного До-
ротея і визнавав: «Отче, думка мені говорить, що добре стелю». 
Старець, щоб його впокорити, відповів: «О, дивина! Доситей 
виявився добрим постельником, але поганим монахом». Святий 
приймав повчання настоятеля як слова самого Бога й ретельно 
дотримувався їх. Отець Доротей виховував його у побожності, 
стриманості і всякій чесноті. Особливо старався, щоб не мав 
жодного прив’язання до земних речей. Коли, наприклад, Доситей 
потребував нового одягу, старець наказав йому, щоб сам собі 
його пошив. Доситей старанно працював, так що одяг вийшов 
дуже добрий. Тоді отець сказав: «Іди до того брата і з радістю 
віддай йому те, що зробив». Це повторювалося кілька разів, проте 
ні разу святий послушник не сумував, не нарікав.

Якось брат, що був будівничим, приніс від коваля добрий го-
стрий ніж. Доситей взяв його і показав старцеві. Авва Доротей 
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старався не купляти нічого нового, хіба старе. Побачивши, що 
ніж справді зручний, дозволив мати його у лікарні. Однак до сво-
го учня промовив: «Чи хочеш бути зв’язаний пристрастю і стати 
рабом цього ножа замість Бога? Іди, поклади його й ніколи його 
не торкайся!». Доситей настільки пильнував, щоб не переступити 
наказу, що навіть подати ножа комусь іншому не насмілився. І 
ніколи не казав собі: «Чому мені одному заборонено користатися 
ножем? Чим я гірший від інших братів? Чи я не такий, як вони?».

Так він прожив у монастирі п’ять років, не робивши нічого зі 
своєї волі, але повністю підкорив її авві Доротею, наче самому 
Богові. Після того захворів на сухоти. Тоді дізнався від когось, що 
яйця, зварені на м’яко, допомагають тим, що кашляють кров’ю. 
І сказав до преподобного старця: «Отче, знаю, що мені може до-
помогти, проте, Господа ради, дай мені слово, що не даси мені 
цього, бо це вийшло від мене». Доротей дивувався мужності учня, 
що навіть у такій важкій хворобі старається померти своїй волі. І 
шукав іншої допомоги для нього замість яєць. Доситей, навчений 
старцем, завжди пам’ятав про присутність Бога й звертався до 
Нього: «Господи, Ісусе Христе, помилуй мене. Сину Божий, допо-
можи мені». І під час тяжкої хвороби ласкавий вчитель підбадьо-
рював його: «Сину, не переставай молитися, не втрачай духа 
молитви». Так він говорив Доситею, аж поки той повністю не 
ослаб. Тоді отець сказав: «Можеш залишити молитву, лише по-
глядом віри дивись Ісусові в обличчя, бо Він завжди стоїть перед 
тобою». Коли життя Доситея вже підбігало до кінця, св. Варсану-
фій сказав йому: «Іди з миром та молися за нас перед Пресвятою 
Трійцею». Чуючи це, брати почали обурюватися і нарікати: «Чим 
він заслужив таку відповідь святого старця? Ледве п’ять років 
прожив з нами, не постив, як ми, на чування не вставав». Не ба-
чили вони досконалого послуху Доситея, що все, наказане йому, 
робив без сумніву, не роздумуючи. Але Господь хотів виявити 
славу, яку отримав у небі Його вірний раб. Декілька днів після 
його смерті прийшов у монастир один святий старець. І захотів 
він відвідати могили отців, що вже спочили у киновії. Тоді під час 
молитви побачив їх усіх разом на дуже світлому місці. Серед мо-
нахів був юнак, дуже веселий. Після видіння розповів про бачене 
та почав розпитувати ченців, хто той юнак. Коли описав його 
подобу, всі зрозуміли, що то Доситей. І дивувалися та прослав-
ляли Бога, що гордим противиться, але покірним дає благодать.
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ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА НІВЕЛЬСЬКА1

Свята Гертруда народилася 
у 626 році в Ландені, Південний 
Брабант. Походила з дворянського 
роду. Її батько Піпін І був головним 
королівським управителем (ма-
йордомом) в Австразії2. Мати Ітта 
зразково виховувала свою дочку. 
Коли у 639 році Піпін помер, Ітта 
заснувала монастир, пожертву-
вала йому своє майно і вступила 
туди зі своєю дочкою Гертрудою. 
21-річну Гертруду обрали настоя-
телькою. Вона уважно читала Свя-
те Письмо та інші священні книги 
та заглиблювалася в роздуми над 
високими правдами святої віри. 
Так здобула цінні знання і часто 
вела розмови з вченими мужами 

про важкі та загадкові питання. Хоча це було здобутком для її 
розуму, все ж серце холонуло, спокій зникав, а вона ставала все 
більш задумливою. Гертруда, прагнучи вченості, раптом втра-
тила любов до молитви і святого розважання. Вона відчувала, 
що її душа все більше і більше спрагла. Одного разу вона почула 
у своєму серці голос: «Через роздумування і розумування ти не 
знайдеш Бога. Він вищий за розум і все людське пізнання. Тільки 
з досконалою любов’ю пізнаєш і досягнеш Його». Гертруда послу-
хала цей голос, відмовилася від усякого розумування і відтоді 
йшла за голосом свого серця. Коли сестри попросили її бути до 
себе менше строгою, вона відповіла: «Наш час — короткий день, 
повний праці та турбот. Чим важчий і напруженіший цей день, 
тим солодшою буде ніч після нього і тим прекраснішу та ба-
гатшу нагороду здобудемо у вічності». Вона померла в 659 році 
у віці 33 років.

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 20 березня.
2 Королівство, яке знаходилось у північно-східній частині імперії фран-
ків в період Меровінгів (розташоване на території сьогоднішньої пів-
нічно-східної Франції, Західної Німеччини, Бельгії, Люксембургу та 
Нідерландів).
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СВЯТИЙ ЛЕВ, ЄПИСКОП КАТАНСЬКИЙ

Святий Лев був сином по-
божних батьків, які походили з 
околиць Равенни. Ведучи чисте 
життя, він цілковито посвятився 
на служіння Богу. Згодом був об-
раний єпископом міста Катани в 
Сицилії. Святий Лев був добрим 
пастирем душ і ревно трудився 
над своїм та їхнім вічним спа-
сінням. Єпископ Катанський був 
милосердним опікуном для вбо-
гих, хворих, подорожніх, сиріт 
та вдів. Він, виявляючи велику 
християнську доброту, дбав про 
них із церковних заощаджень. 
Єпископ Лев провадив святе 
життя, основою якого була внутрішня молитва. Згодом Бог на-
ділив його даром творити чуда.

В той час у місті Катані був один чародій на ім’я Іліодор. Він 
був народжений від побожних християнських батьків і охреще-
ний. Але згодом він таємно відрікся Ісуса Христа, віддав себе 
дияволові та займався чарівництвом, якого навчився від одного 
єврейського ворожбита. Ззовні Іліодор вдавав з себе християни-
на, а насправді був відступником від віри, ревним служителем 
бісам і великим чарівником. Був він нічим не менший від того 
давнього чародія Симона, з яким боролися і якого перемогли 
своєю молитвою святі верховні апостоли Петро і Павло. Був Іліо-
дор у всьому подібний до того Симона — робив дивні та жахливі 
магічні витівки і неправдиві чуда. А також на ринках своїми 
чарами робив великі збитки купцям. Іліодор своїм чаклуванням 



326

приводив до гріха багатьох людей. Через такі його злодіяння 
донесли на нього царю Леву III і його сину Константину V Ба-
грянородному. І було послано від царів відповідь, щоб схопити 
Іліодора і до них привести. Проте чарівник сам прийшов і від-
дався тим, які його шукали. Коли ж Іліодора привели до царів, 
то правителі його засудили, але раптом чародій став невидимий 
і знову опинився в Катанії.

Христовий слуга Лев часто переконував Іліодора, щоб він 
перестав робити зло, відрікся чародійства і через покаяння на-
вернувся до Бога. Та затверділий чарівник не лише не хотів 
виправитися, але ставав щораз гіршим. Одного святкового дня 
св. Лев зі всім своїм клиром, відправляв у церкві Службу Божу, 
в якій зібралося багато люду. Тоді ворожбит Іліодор, неначе хри-
стиянин, зайшов до церкви і почав таємно чаклувати. Він зробив 
так, що деякі люди почали в церкві тупати ногами, наче мули, і 
ревіти, мов худоба. Злий дух мав право доступитися до них через 
те, що вони не чинили правдивого покаяння і жили формальним 
християнським життям. З того що відбувалося, деякі не могли 
стриматись від сміху, а інші — гнівалися. Потім чародій почав 
погрожувати і тим, що зробить так, що єпископ зі всім своїм 
клиром залишить відправляти Службу Божу та почне танцювати 
і скакати, немов би під музику. 

Коли святий єпископ побачив те, що відбувається в церкві, 
то схилив коліна перед Божим престолом і почав ревно моли-
тися, опираючись демонічному впливу. Потім встав, відійшов 
від престолу, зв’язав чарівника своїм омофором і вивів його 
з церкви на середину міста. Тоді звелів людям, щоб негайно 
принесли багато дров і хмизу та запалили великий вогонь. Коли 
люди розпалювали вогонь, святий допитував Іліодора про всі 
його чари і ворожіння, викриваючи таким чином все зло, яке 
той зробив. Коли вогонь сильно розгорівся, увійшов туди св. Лев 
разом з чаклуном, якого тримав зв’язаного своїм омофором, і 
стояв посеред полум’я доти, поки цілком не згорів той злісний 
ворожбит. Після цього владика Лев знову повернувся до церкви 
і відправив Святу Літургію. 

Це преславне чудо налякало всіх: не лише сам святий не опа-
лився у вогні, але вогонь не торкнувся навіть його ризи. Вістка 
про це розійшлася у всі кінці землі. Коли про це довідались цар 
зі своїм сином, то прикликали святого до себе і прийняли його 
з великими почестями. Опісля, припавши до ніг єпископа, про-
сили, щоб він молився за них.
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Святий єпископ Лев Катанський закінчив своє життя в гли-
бокій старості. Поховали його в церкві святої мучениці Лукії, 
яку він сам збудував. При його святих мощах, з яких випливало 
пахуче миро, відбувалися чуда.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК САДОТ, ЄПИСКОП,
ТА ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ

Святий Садот був єпископом міст Селевкії і Ктесофона1 в Пер-
ській імперії. Єпископський престол він прийняв після св. Си-
меона2, який за царя Сапора ІІ був замучений у 341 році за 
Христову віру. Перський цар Саворій 40 років, починаючи з 
339 року, люто переслідував християн.

Одного дня святий Садот скликав свій клир, священників і 
дияконів, які ховалися зі страху перед переслідуванням, і сказав 
до них: «Цієї ночі уві сні я бачив драбину. Верх її сягав неба. На ній 
стояв святий єпископ Симеон у великій славі. Я стояв на землі, 
а він голосно увізвав до мене: “Зійди до мене, Садоте! Зійди і не 
бійся, бо вчора я зійшов сюди, а нині ти зійди!”. Це я бачив і чув. То 
ж вірю, що на муки за Христа буду схоплений. А те, що він казав 
“я вчора зійшов, ти ж нині зійди”, означає, що він постраждав 
минулого року, а я буду цього року мучений і убитий». І почав 
свій клир навчати: «Мої любі брати і отці, любімо Господа нашого 
Ісуса Христа всією душею і всією думкою своєю. Хай кожен з нас 
довіриться Йому і Його Пресвятій Матері та не боїться жодного 
зла. Не лякаймося смерті та мук, але кожен з нас хай стане 
добрим воїном Ісуса Христа. Умрімо ж за Спасителя нашого, бо 
якщо за Нього покладемо життя, то помремо як досконалі. Не 
лякаймося меча, щоби нам прийняти вічне життя. Бо той, хто 
є духовний, з радістю і великим бажанням чекає мученицької 
смерті за Христа. Для людини, яка живе по тілесному, година 
смерті є страшна і жахлива. Чого ж нам боятися, браття? Ті, 
що йдуть за Христом, самі з ревністю і великодушністю шу-

1 Міста знаходилися на берегах ріки Тигр приблизно 30 км на південний 
схід від Багдаду; близько 300 року тут перебували перські єпископи, 
які належали до Антіохійського патріархату.

2 Його пам’ять вшановуємо 17 (30 квітня).



328

кають такої смерті для того, щоб успадкувати вічне життя. 
А ті, що ліниві й недбалі, коли бачать смерть, ховаються. Ті 
ж, що люблять Бога, до Бога приходять. Ті, що люблять світ, 
у світі загинуть».

Коли цар Сапор прийшов у міста Селевкію та Ктесофон, ві-
дразу йому донесли на святого єпископа Садота. Цар послав до 
нього воїнів, щоб його схопили, а разом з ним 128 християн, 
серед яких були священники і монахи. Тоді їх примушували 
поклонитися сонцю і вогню, яких перси мали за богів. Святий 
Садот разом з іншими ісповідниками відповів: «Ми є християни 
і поклоняємося та служимо єдиному Богові. Не вшануємо та не 
поклонимося сонцю чи вогню, бо Бог їх створив на службу людині. 
Пришвидшіть нашу смерть, бо ми готові з ревністю померти за 
нашого Бога, а царських нечестивих велінь слухати не будемо». 
Тоді кожного мученика обмотали по цілому тілі тонкими мотуз-
ками і придавлювали двома тяжкими колодами. Від цього святі 
терпіли великий біль, бо їхні кості ламалися і тріскала шкіра. 
П’ять місяців вони страждали заковані залізними кайданами у 
темній і смердючій в’язниці. Багато з них переживали трудно-
щі і духовну боротьбу. Коли вони перебували у в’язниці, святий 
єпископ, як добрий пастир, весь час підбадьорював і укріплював 
у стражданні своїх духовних дітей, молячись за них неустанно 
до Бога. Після відмови виконати царський наказ і поклонитися 
творінню, вони були віддані на тяжкі муки. Потім усіх Христових 
страждальців було засуджено на смерть. Вони з радістю прийня-
ли цей вирок, гаряче дякували Богові і молитвою утверджувались 
у вірі. Коли були приведені на місце страти, однодушно відкрили 
свої уста, промовляючи: «Благословенний, Ти Боже, що вислухав 
наші молитви і дарував нам свою благодать, що ми аж до цієї 
хвилини вистояли у вірі. Дякуємо Тобі, що даєш нам найдорож-
чий вінець мучеництва, якого ми так сильно прагнули. Господи 
Ісусе, нас, яких Ти обмив своєю Кров’ю, укріпи аж до кінця, а 
наша пролита кров за Тебе хай позбавить нас мук в чистилищі, 
бо Тобі належить слава Отцю, Сину і Святому Духові навіки, 
амінь». В той час, коли святі так молилися, їм стинали голови, 
але не зупинилася прослава Бога, допоки останній з них не був 
усічений. Святого ж Садота привели в інше місто, що звалося 
Витлапат, і там від удару меча упала і його голова, а душа під-
неслась до трону Христа нашого Спасителя. Сталося це 342 року.
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ПРЕПОДОБНИЙ КОНРАД1

Конрад був сином дворян в 
італійському місті П’яченца. Коли 
виріс, то щасливо одружився з 
побожною дівчиною Єфросинією. 
Співгромадяни любили Конрада 
за його веселий характер. Він був 
власником земських маєтків. Че-
рез те, що йому у всьому щастило, 
він жив у своє задоволення, як і 
всі інші люди. Конрад не був злим, 
але і не вирізнявся чеснотами.

Він дотримувався Божих і 
церковних Заповідей, але через 
світські блага і земні утіхи не мав 
ані часу, ані охоти, щоб серйоз-
но задуматись над найпотрібні-
шим — над спасінням своєї душі.

Понад усе Конрад любив полювання. Одного разу вдосвіта 
він пішов до лісу підстерігати здобич. Однак на цей раз йому не 
пощастило. Полохлива лісова звірина, передчуваючи небезпеку, 
сховалася в неприступних хащах. Він був роздратований, бо че-
кав намарно. Тоді нетерпеливий мисливець запалив чагарник, 
який знаходився біля лісової гущавини, бажаючи тим сполошити 
звірів. Раптом завіяв рвучкий вітер і розігнав вогонь так силь-
но, що полум’я перекинулося на дерева, котрі були поблизу. За 
короткий час вже горів цілий ліс. Конрад зі страхом дивився 
на жахливе полум’я, яке не міг ані затримати, ані погасити. Він 
непомітно повернувся додому. Згодом вийшли люди з міста і 
шукали винуватця пожежі. Тоді запідозрили одного бідного чо-
ловіка, якого впіймали біля лісу. Бідолаха був ув’язнений. Коли 
його мучили на катівні він «признався», що запалив ліс і за це був 
засуджений на смерть.

Тим часом Конрад скривався в своєму домі і його бентежили 
докори сумління. Вдень і вночі він роздумував про те, що тепер 
має робити: «Що би про мене подумали люди? Яка страшна кара 
на мене чекає?». На кінець, після довгої боротьби, переміг голос 
совісті. Тоді Конрад пішов до суду і признався в необдуманому 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 19 лютого.
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вчинку, визволив невинно засудженого чоловіка і запропонував 
відшкодування усіх завданих збитків, які спричинила пожежа. 
Заплативши відшкодування, Конрад позбувся великої частини 
свого майна, проте знову отримав чисте сумління.

Убогістю він був вилікуваний зі своїх пристрастей і пожадань. 
Конрад зрозумів, що найкраще для нього — це покинути світ і 
дбати про спасіння своєї душі. Його побожна дружина охоче на 
це погодилася. Вони розійшлися і посвятили своє життя Богу. 
Дружина вступила до монастиря кларисок, а чоловік став пу-
стельником на острові Сицилія, де перебував далеко від своєї 
батьківщини, каючись у своїх гріхах. Конрад сподівався, що 
на самоті відразу знайде спокій і потіху для душі. Але так не 
сталося. Він ще мав перейти багатьма випробуваннями. Його 
тіло, яке звикло до вишуканих страв і вигідного життя, опира-
лося простій їжі. Також і відпочинок на голій землі не підходив 
розніженій плоті. Самотність його пригнічувала. До того ж його 
мучило багато спокус та спогадів на розкішне минуле життя. 
Його переслідували приманливі уяви. Тоді приходила малодуш-
ність, до серця закрадалися сумніви, чи він зможе так далі ви-
тримати. Однак Конрад не знеохотився. Своє тіло він усмиряв 
постом, спокусливі згадки і уяви перемагав старанною працею, 
а малодушність — довірливою молитвою до Бога. І ось до його 
серця увійшов блаженний мир. Чим запеклішою була боротьба, 
тим славнішою була перемога. Чутка про його досконалість по-
ширилася по всій околиці, його вельми шанував і сиракузький 
єпископ.

Коли Конрад пізнав, що наближається кінець його життя, він 
відійшов до міста, щоб бути причасником Святих Тайн. Помер 
19 лютого 1351 року.
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СВЯТИЙ ЄВСТАХІЙ, АРХИЄПИСКОП АНТІОХІЙСЬКИЙ

Серед великих святих Христо-
вої Церкви св. Євстахій, єпископ 
стародавньої Антіохії, є одним 
з найславетніших захисників і 
сповідників правовірної віри.

Жив св. Євстахій з кінця ІІІ до 
половини IV століття. Народився 
він у Памфілійському місті Сіди1, 
був сирійським єпископом Верії, 
а опісля архиєпископом Антіохії.

Того часу, коли Євстахій вже 
був архиєпископом Антіохії, 
Христова церква, яка тільки-но 
вийшла зі страшних часів пере-
слідувань і отримала свободу, по-
чала нову боротьбу проти вовків 
всередині Церкви, які роздирали 
Боже стадо. Цими вовками був 
Олександрійський священник Арій і ті, які підтримували його 
єресі. Арій в своїх проповідях говорив, що Ісус Христос не є рів-
ний Богу Отцю, але є лише творінням. Арій визнавав, що Ісус 
Христос є вищий від усіх створінь Божих, але є лише створінням. 
Це фальшиве євангеліє Арія швидко поширювалось у церкві. 
Тому багато святих отців та єпископів виступили на оборону 
істинної віри в Ісуса Христа. До числа тих оборонців віри також 
належав св. Євстахій, архиєпископ Антіохії.

Святий Євстахій закликав Божий люд, аби твердо тримався 
віри, яку нам передали святі апостоли. В своїх проповідях гово-

1 Сучасне місто Сіде на півдні Туреччини.
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рив: «Все це лихо, що спіткало Церкву через Арія, не є провиною 
тільки самого Арія і його прибічників. Бог допустив це найперше 
через те, що християни стали байдужими та літеплими. Про-
йшло всього 8 років, як церква вийшла з підпілля, а християни 
в такому ганебному стані. Багато хто себе називає христия-
нином, але живе не краще за невірних. Багато людей після пе-
реслідування приєднались до Церкви, але щиро не навернулися 
і не покаялися за свої гріхи. Так замість Ісуса Христа тепер на 
першому місці стоїть любов до світу та розкоші. Тільки тоді, 
коли ми почнемо жити життям правдивого покаяння і молит-
ви, Бог змилосердиться і дасть перемогу над ворогами Церкви».

Коли єресь Арія поширилась настільки сильно, що ціла Візан-
тія була через це в розбраті, тоді втрутився і сам імператор Кон-
стянтин Великий. Він у 325 році скликав Перший Вселенський 
Собор в місті Нікея. Тут зібралось приблизно 270 отців Церкви. 
Головою Собору святі отці призначили якраз св. Євстахія, бо 
він відзначався глибоким розумінням Божого слова та святістю 
життя. Крім того, Євстахій був одним з перших, хто почав бо-
ротися проти блудів Арія.

На цей I Вселенський Собор прибуло також багато поганських 
філософів: одні задля того, щоб краще ознайомитися з християн-
ською вірою, а інші ― з ненависті до християн, сподіваючись за 
допомогою хитросплетених промов заплутати єпископів і висмія-
ти християнську віру. Церковні письменники згадують, що коли 
один марнославний філософ на ім’я Федон почав захищати не-
честивого Арія і його богохульне вчення, від імені всього Собору 
першим виступив проти нього св. Євстахій. Цей філософ вкінці 
свого сперечання зі святим Собором був настільки вражений 
відповідями святих отців, що голосно вигукнув: «Слава Тобі, 
Боже, що Ти відкрив святим Своїм таїнство Божества Твого 
Сина, яке перевищує всякий розум. Благаю Тебе, Ісусе Христе, 
прости мені все, чим я нагрішив проти Тебе, захоплюючись бого-
хульними думками Арія. Віднині я засуджую Арія, його єресі і всіх, 
що однаково з ним грішать проти Отця і Сина і Святого Духа».

Але сам Арій з кількома однодумцями залишились непохит-
ними у своїй єресі. Тоді отці Собору, між якими почесне місце 
займав св. Євстахій, одноголосно визнали Сина Божого єди-
носущним з Богом Отцем. Вчення Арія засудили як противне 
Божому слову і науці святих апостолів, а самого Арія і його при-
хильників відлучили від Церкви. А щоб затвердити правовірне 
сповідання віри на всі наступні часи, отці Собору виклали його в 
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«Символі віри». Арія і двох йому прихильних єпископів — Євсевія 
Нікомидійського та Теогніса Нікейського, імператор Констянтин 
Великий відіслав на вигнання.

Багато прихильників аріанства, побачивши, яка доля спіткала 
Арія, побоялися противитись Собору отців і самому імперато-
рові. Тому вони, вдаючи, що погоджуються з рішенням Собору, 
лицемірно підписали анатему на Арія — лишень аби їх не позба-
вили єпископських престолів. Таким чином, через різні інтриги 
вони утримали церковну владу і свої єпископства, хоча б мали 
опинитися під анатемою. Після закінчення Вселенського Собору 
вони то приховано, то явно стали противитись рішенням Собору 
і тільки шукали нагоди аби помститися святим отцям.

Коли св. Євстахій повернувся з Вселенського Собору в Ан-
тіохію, то скликав все духовенство митрополії, повідомив їм 
рішення Собору і переконував їх незмінно триматися правдивої 
віри, яка була виражена в «Символі віри».

Однак надія, що після Вселенського Собору запанує мир і 
повне з’єднання у всій Церкві, була марною. Виявилося, що 
єпископи, прихильні до аріанства, погоджувалися з більшістю 
членів Собору нещиро, а тільки з особистих вигод і розрахунків. 
Коли після Нікейського Собору імператор Констянтин поїхав у 
західну частину імперії, аріани знову підняли голови. Перш за 
все, через наближеного до імператора пресвітера, почали кло-
потати про повернення Арія і його послідовників зі заслання. 
Вони стверджували, що стали жертвами помилкового рішення 
і що вигнанці дадуть імператору письмову заяву про прийняття 
постанов Нікейського Собору.

Імператор Констянтин, попавши під вплив аріан, повернув зі 
заслання Арія і двох його послідовників, бо думав, що через це 
досягне бажаного миру в церкві і державі. Але насправді аріа-
нам вдалося хитро обманути імператора і так створити умови 
для поширення своїх єресей. З різних «обґрунтованих» причин 
почали переслідувати головних поборників їхньої єресі, серед 
яких був св. Євстахій.

Однодумці Арія сподівалися, що внаслідок настійної вимо-
ги імператора Констянтина досягти повного миру в Церкві ні-
хто вже не буде боротися з поширенням аріанської єресі. Але 
св. Євстахій ще з більшою ревністю продовжував протидіяти 
поширенню аріанства, посилаючись на Вселенський Собор, який 
засудив цю єресь. Тому аріани придумали підступний план, як 
позбутися Євстахія.
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Лукавий Євсевій Нікомидійский висловив імператору палке 
бажання бачити чудовий храм, щойно збудований Констянтином 
при Гробі Господньому в Єрусалимі. Втішений таким бажан-
ням, імператор дав Євсевію свої царські колісниці, що додало 
його подорожі особливого привілею. Під прикриттям відвідання 
Гробу Господнього до нього приєднався і Теогніс Нікейський, 
вірний спільник його злих задумів. Прибувши в Антіохію, вони 
з вдаваним благочестям відвідали св. Євстахія. Євстахій думав, 
що вони дійсно визнали постанови Собору і прийняли його. 
Коли ж нечестивці прибули до Єрусалиму і побачилися зі своїми 
однодумцями, які були заражені вченням Арія, то відкрили їм 
свій таємний намір як позбутися св. Євстахія. Тоді ці спільники 
Євсевія супроводжували його аж до Антіохії, начебто віддаючи 
йому шану. Прибувши, виявили велику пошану і св. Євстатію, 
щоб він не запідозрив розставлених на нього підступних сітей. 
Того часу в Антіохії перебували ще й деякі з правовірних єпи-
скопів, і аріани запропонували скласти братський Собор для 
обговорення деяких загальних справ Церкви, на що св. Євстахій 
та інші єпископи погодилися.

І саме тоді, коли єпископи зібралися, раптом увійшла на зі-
брання якась жінка з дитиною на руках, і з криком оголосила, 
що батьком її дитини є Євстахій. Анітрохи не схвилювавшись, 
Євстахій зажадав, щоб та жінка привела свідків, які б це під-
твердили. Але вона відповіла, що свідків не має. На це єписко-
пи-аріани заявили, що буде достатньо, якщо жінка підтвердить 
своє звинувачення клятвою. Правовірні єпископи з цим не пого-
дилися, нагадавши, що за апостольським правилом (1 Тим. 5, 19) 
для прийняття звинувачення на священника потрібно не менше 
двох або трьох свідків.

Правовірний люд в Антіохії, почувши про образу Євстахія, 
спричинену підступом приїжджих єпископів, обурився і був 
готовий взятися за зброю проти прихильників аріанства. Тоді 
Євсевій і Теогній, побачивши невдачу свого задуму, поспішили 
вернутися до імператора. Вони повідомили йому, що в Антіохії 
відбувається народне повстання, яке нібито спричинив Євста-
хій на захист своїх релігійних думок, порушуючи тим настільки 
бажаний мир Церкви. До цього вони ще приєднали новий на-
клеп, що єпископ Євстахій образливо відгукувався про матір 
імператора.

Обманений і обурений імператор, який всіма способами на-
магався зберегти мир між християнами, перш за все хотів вти-
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хомирити хвилювання народу в Антіохії, і тому викликав до 
Константинополя св. Євстахія.

Святий же Євстахій, передбачаючи своє вигнання з Антіохії, 
зібрав правовірний люд та переконував їх, щоб вони твердо 
трималися істинної віри і щоб за його відсутності не дали себе 
звести єресями Арія. Коли Євстахій прибув до царського двору, 
імператор Констянтин під впливом аріан засудив його на ви-
гнання до Фракії. Але й тут св. Євстахій письмово боровся проти 
єретиків і утверджував правовірних. Більшість людей в Антіохії 
залишилися вірними, незважаючи на призначення в Антіохію 
замість св. Євстахія єпископа від аріан. Народ цурався таких 
єпископів і з багатьма правовірними священниками відділився 
від єретиків, через те аріани їх називали «євстахіанами».

Близько 345 року святитель Євстахій Антіохійський помер на 
засланні. Все своє життя він невпинно боровся проти єресей і 
проповідував правовірну віру в істинного Бога.

Незабаром, після II Вселенського Собору, що відбувся в Кон-
стантинополі 381 року і на якому було потверджено ісповідання 
віри I Вселенського Собору, настав сприятливий час для про-
славлення св. Євстахія Антіохійського, мученика за істинну віру. 
У 382 році його святі мощі були перенесені в Антіохію з великою 
пошаною на втіху всьому правовірному люду.

Люблений народом, шанований усіма правовірними отцями 
Церкви, св. Євстахій за свої праці і заслуги для Церкви належить 
до славнозвісних єпископів IV століття. Святі отці VII Вселен-
ського Собору називали св. Євстахія Антіохійського «мужнім 
захисником правовірної віри і руйнівником аріанського зла».

СВЯТА ІРЕНА

Батьки св. Ірени приїхали з Іспанії, звідки переїхали до Риму. 
Крім Ірени, у них був ще син Дамас, який став священником. 
Він вірно служив при папі Ліберії (352–366) і навіть на деякий 
час відправився з ним у вигнання внаслідок переслідування 
єретиками-аріанами.

Ірена з великою повагою і любов’ю трималася свого доброго 
брата. Вона залишилася з ним після смерті батьків і в його руки 
склала обітницю, що з любові до Бога залишиться аж до своєї 



336

смерті в дівстві. Брат цим щиро зрадів, схвалив обітницю по-
божної сестри й написав для її виховання й підбадьорення книгу 
«Про дівство», яку потім Ірена щодня читала. Під проводом брата, 
прекрасного вчителя і наставника на шляху до християнської 
досконалості, Ірена зростала в покорі, побожності, чистоті та 
любові до бідних. Вже з раннього дитинства вона обмежувала 
себе в їжі, щоб щодня давати її жебракам.

У 366 році її брат Дамас був обраний папою. Деякі против-
ники повстали проти нього в Римі і обрали антипапою диякона 
Урсіна. Це викликало в Церкві небезпечні чвари. Ірена відчула 
глибокий біль з того, що Бог є зневажений. Вона щодня ходила до 
катакомб, де постом і молитвами заступалася за дорогого брата 
і святу Церкву, щоб Господь повернув їй єдність, злагоду і мир. 
Бог почув її палкі благання і невдовзі імператор Валентиніан I 
вигнав з Риму антипапу Урсіна.

Відтоді Дамас мудро керував човном Петра, з апостольським 
завзяттям протистояв єресі аріан, які стверджували, що Бог-Син 
не є істинним Богом, а також єресі македоніан, які заперечували 
Божество Святого Духа. Він дбав про зміцнення і поширення 
правовірного вчення серед віруючих. Так св. Ірена дочекалася 
блаженного миру в Церкві і була свідком усього, що її брат, один 
із найвідоміших пап ранньохристиянської доби, робив на честь і 
славу Божу та для спасіння повіреного йому Христового народу.

Своє благочестиве життя св. Ірена закінчила в Римі 21 лю-
того 379 року. Після того папа Дамас прожив ще п’ять років 
(до 384 року) і вшанував пам’ять своєї святої сестри прекрасним 
написом на її гробі, в якому передав себе її молитвам.
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ВІДНАЙДЕННЯ ЧЕСНИХ МОЩЕЙ
СВЯТИХ МУЧЕНИКІВ У ЄВГЕНІЇ

За царя Теодо-
сія І жив у Царгоро-
ді, в східній части-
ні міста, царський 
достойник Євгеній, 
який у своїй посіло-
сті збудував церкву 
в честь Пресвятої 
Богородиці. Церква 
ця за часів імпера-
тора Аркадія (395–
408) прославилася 
багатьма чудами. Хворі, які на тому місці молилися, оздоров-
лювалися. Коли ж чудес ставалось дедалі більше, місцевий єпи-
скоп прийшов з хресним ходом і наказав на тому місці копати. І 
було знайдено нетлінні мощі багатьох мучеників за Христа з 
різних часів. Тоді Божою силою видужало багато хворих та біс-
нуватих. Серед здвигу народу і загального славословлення Го-
спода мощі святих перенесли до церкви, де вони прославилися 
багатьма чудами.

Пізніше один побожний чоловік, Микола Каліграф, мав об’яв-
лення, що між мощами святих мучеників є тіла св. Андроніка, 
одного з 70 учнів Христових, і його помічниці Юнії, про яких 
св. Павло згадує у своєму посланні до Римлян: «Вітайте Андро-
ніка та Юнію, родичів моїх і співв’язнів, що є визначні між апо-
столами, які випередили мене у Христі» (Рим. 16, 7).
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СВЯТА МАРГАРИТА КОРТОНСЬКА

Маргарита Кортонська наро-
дилася 1248 року в місті Лавіано 
в Італії. Коли вона мала сім ро-
ків, померла її мати. Через два 
роки батько одружився вдруге, 
але сувора мачуха не вміла ви-
ховувати дитину, що прагнула 
материнської любові.

Маргарита тужила за любов’ю 
та приязним серцем. Не маючи 
цього вдома, вона знайшла їх 
поза ним, познайомившись з 
багатим парубком — графом ді 
Пекора з міста Монтепульчіано. 
Той, пообіцявши бідній дівчині 
одружитися з нею, однієї ночі 
забрав її до свого замку в горах, 
де вона почала жити з ним у до-

статках і розкоші, але одночасно й у великому гріху. Маргарита, 
постійно відчуваючи грішність свого життя, часто просила свого 
звідника взяти з нею шлюб, та він не хотів того. Для місцевої 
молоді, яка часто бачила гарну, багато одягнену Маргариту на 
вулицях Монтепульчіано, її життя було постійним згіршенням. 
У такому стані вона стала матір’ю ― привела на світ хлопчика.

Через дев’ять років такого грішного життя сталось неперед-
бачуване. Одного дня її коханець виїхав оглядати маєток і не 
повернувся додому. Засмучена Маргарита чекала три дні і ночі, 
але він не приходив. Коли вона, стривожена, раз-у-раз вигляда-
ла на дорогу, побачила собаку, який гавкав і без свого пана біг 
додому. Стривожена Маргарита побігла за собакою, а він завів 
її до лісу під крислатого дуба, де почав розгрібати купу листя. 
Вона, розкинувши те листя, побачила труп, що вже розкладався. 
Придивившись, вона впізнала того, з ким стільки років грішила.

Той випадок, наче грім, вразив Маргариту. В цей момент її 
торкнулася Божа ласка. Вона запитала себе: «Де є його душа?». 
Глибоко усвідомлюючи свою грішність, вона почала жаліти за 
свої гріхи та вирішила, що від тієї хвилі буде жити в найстрогішій 
покуті. Обстригла волосся, зняла зі себе всі коштовні прикраси 
та дорогий одяг, вдягнула покаянну одежу, прив’язала на шию 
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мотузку, прийшла до храму Господнього і перед усіма визнала 
свої гріхи. Тоді віддала весь маєток рідні вбитого, а вбогим роз-
дала милостиню. Маргарита разом зі сином повернулася до свого 
батька та на колінах просила його, щоб простив їй та прийняв 
додому. Батько був охочий прийняти дочку, але, намовлений 
мачухою, не зробив цього. Тоді нещасна з плачем кинулася на 
землю на батьковому городі.

Коли Маргарита була у розпачі, злий дух почав спокушати 
її, насилаючи такі думки: «Повернися до колишнього життя, бо 
інакше загинеш!». Та опам’ятавшись, вона звела руки і почала 
молитись: «Господи Ісусе Христе, Ти не хочеш, щоб я загинула, 
адже й за мене Ти терпів та помер. Милосердний Спасителю, Ти 
милостиво прийняв Магдалину та простив розкаяному розбій-
никові на хресті, не залишай мене в цьому нужденному стані, 
але помилуй мене!». Голос Божий в її серці промовив, щоб ішла 
до міста Кортони. Вона послухала, посповідалася з цілого життя, 
і відтоді жила покаянним життям.

Коли Маргарита блукала вулицями, шукаючи монастир, на 
її нужденний вигляд звернули увагу дві побожні жінки. Вона 
розказала їм свою сумну історію. Жінки змилосердилися над 
нею й забрали її з хлопчиком до свого дому.

Три роки після прибуття до Кортони Маргарита боролася зі 
сильними тілесними спокусами, щоб за Божою ласкою підкорити 
тіло духові. В ті роки вона була щаслива й сповнена надії, хоча 
й іноді находив смуток, і тоді вона майже впадала в розпуку. 
В такій мінливості настрою її порятунком був розумний провід 
духовних наставників, яким вона старалася бути зажди слухня-
ною. Часто їй приходила думка повернутися до Монтепульчіано, 
щоб там, зв’язану шнуром, її, як злочинницю, водили вулицями 
міста. Але духівник дозволив їй тільки один раз піти в неділю 
під церкву й там просити в людей прощення за колишнє грішне 
життя. Вона хотіла знівечити також красу свого обличчя, однак 
духівник і від того утримав її, а також відраджував відбувати 
надто великі покути, яких бідна Маргарита прагнула, каючись 
за свої гріхи. Одного разу вона сказала священникові: «Отче, 
не кажіть мені зважати на своє тіло. Між мною і ним мусить 
бути боротьба аж до смерті».

На щоденний прожиток для себе й дитини вона заробляла 
спочатку доглядом за хворими жінками в місті, а згодом почала 
більше молитися та піклуватися вбогими. Попрощавшись зі сво-
їми двома добродійками, в яких вона досі перебувала, знайшла 
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собі вбогу хатинку, або, скоріше, келію у відокремленому місці, 
та жила з милостині. Пройнята духом покаяння, вона була сувора 
не тільки до себе, але й до дитини, хоч до інших була надзви-
чайно ніжна і чуйна.

Розважаючи про Господні терпіння, проливала гіркі сльози 
над своєю нещасною молодістю. Коли злий дух спокушував її 
уявами колишнього життя, проганяла їх згадкою про огидного 
трупа і роздумувала, як жахливо бути покликаним у вічність на 
Божий суд, не приготувавшись щирим покаянням.

Коли скінчилася її трилітня духовна боротьба, вона відчула 
велику любов Христа до своєї душі. Маргарита щодня сердечно 
дякувала Богу, що Своєю благодаттю витягнув її з гріховного 
багна і вивів на шлях покаяння. Після того її сина забрали до 
школи, де він перебував аж до вступу в монастир.

Маргарита одержала дозвіл і статут від єпископа Вільгельма з 
Ареццо на постійне піклування про вбогих. Спочатку вона дбала 
про них у своїй хатині, та згодом одна жінка пожертвувала на 
те свій дім. Потім за допомогою міської влади в Кортоні Марга-
рита заснувала лікарню й згромадження сестер, які доглядали 
хворих, а також — окреме братство, яке опікувалось лікарнями 
й хворими.

З роками Маргарита робила все більший поступ на дорозі 
покаяння. Чудувалась, як Бог може терпіти таке нужденне ство-
ріння, яким вона себе вважала. Ночами не спала, перебуваючи у 
молитві й роздумах над Божими речами, а коли йшла на спочи-
нок, її ліжком була гола земля, а подушкою — камінь або кусок 
дерева. Живилася сухим хлібом, сирою городиною і водою. Під 
одежею на самому тілі носила волосяницю і щодня бичувала себе 
аж до крові за свої і людські гріхи.

Коли остигала в покаянні, то говорила до себе: «До гріха і при-
страсті моє тіло було досить сильне, а до діл покаяння мало б 
бути занадто слабке? Цілі ночі бенкетувала, а під час молитви 
мала б охлявати?».

Попри те, що Бог наділив св. Маргариту великими ласками, 
вона проходила вогнем різних випробувань. Деякі люди не дові-
ряли її побожності й підозрівали її. Всі прикрощі св. Маргарита 
зносила спокійно, подвоюючи свої молитви. Її духовне життя 
невпинно зростало.

Маргариту не відлякувала невдячність людей. Одного разу до 
неї прийшла убога жінка, котра, замість вдячності, грубо вилаяла 
її. Маргарита принесла їй свою вечерю і спокійно попросила, 
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щоб вона прийняла цей скромний подарунок. Пройнята такою 
покорою, ця жінка навернулася до Бога.

Під кінець життя Христос сказав Маргариті: «Покажи тепер, 
що ти вже навернулася. Йди й закликай інших до покаяння. Ла-
ски, якими Я обдарував тебе, не є тільки для тебе». Слухняна 
покликові, св. Маргарита почала поборювати гріх і навертати 
грішників з великою ревністю й чудесним успіхом. Злочинці ка-
ялися, вороги мирилися. Отець Джунті, її духовний наставник, 
засвідчує в життєписі св. Маргарити, що слава про ті надзви-
чайні навернення так швидко розносилася по всіх усюдах, що 
найбільші грішники поспішали до Кортони, щоб послухати її 
напоумлень. А каянники прибували не тільки з Італії, а навіть з 
Франції та Іспанії. За її молитвами видужували хворі, а кортон-
ці забули всі свої попередні підозри й упередження, та з усіма 
журбами і прикрощами йшли до святої каянниці за порадою й 
допомогою.

Тим часом життєві сили Маргарити щораз більше покидали її. 
Коли Бог об’явив своїй слугині день і годину смерті, вона востан-
нє прийняла Святі Тайни і 22 лютого 1297 року спокійно спочила 
у Бозі, якого вона колись тяжко зневажала, та згодом усім сер-
цем полюбила. Прожила 50 років, з яких 24 — у суворій покуті.

У день смерті Маргарити люди з Кортони відразу проголосили 
її святою і справили величний похорон.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК МОНТАН1

При імператорі Валеріані загинув мученицькою смертю в 
Карфагені святий єпископ Кипріян. Невдовзі було ув’язнено вісім 
його учнів, переважно священників. Одного з них звали Монтан. 
Ці святі мученики самі зворушливо описали те, що пережили в 
останні дні перед смертю. Ось принаймні кілька їхніх слів:

Найбільше у в’язниці ми страждали від голоду та спраги. Вони 
не давали нам навіть ковтка води, хоча ми весь день працюва-
ли. Диякон Флавіан до цих спільних страждань додав ще добро-
вільну покуту. Ми часто бачили, що з тієї невеликої кількості 
поживи, яку ми отримували, щоб утриматись при житті, він 

1 Його пам’ять вшановуємо 24 лютого (9 березня).
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роздавав іншим. Сам Бог у цій найбільшій скруті хотів потіши-
ти нас видінням, яке мав пресвітер Віктор. Він сказав нам: «Я 
бачив, як у в’язницю зайшла дитина. Її обличчя сяяло небесним 
світлом. Вона сказала нам іти за нею, ніби хотіла вивести нас 
на свободу, але не було видно виходу. Дитина сказала мені: “За 
цей короткий час, який ти ще тут проведеш, не падай духом! 
Я з тобою. Іди до своїх товаришів і запевни їх, що я з ними, ска-
жи їм, що вони отримають вінець слави”. Коли я запитав, де 
знаходиться те царство слави, дитина відповіла: “За межами 
світу”. “Покажи його мені”, — попросив я. Але дитина відпові-
ла: “А де тоді залишиться заслуга віри?”». Цей сон сповнив нас 
великою радістю.

Ми всі були одним духом, який об’єднав нас у молитві, у розва-
жаннях і способі життя. Сатана втікає від цих уз любові, через 
цю єдність ми отримаємо від Бога все. Ці узи вчинять багатьох 
одним серцем і є ознакою Божих дітей. Як ми б могли бути його 
дітьми, якби не любили один одного? Хоч ця єдність між нами 
була трохи порушена, але це не тривало довго. Монтан трохи 
розгнівався на Юліана через одну особу, яка проникла до нас, 
хоча не належала до нашої спільноти. Якийсь час вони стави-
лися один до одного холодно, що могло мати сумні наслідки для 
нашої взаємної любові. На щастя, небо змилосердилося над ними 
і примирило їх, бо Монтану приснився сон, про який він розповів 
нам: «Мені здалося, що сотник і воїни схопили нас та повели нас 
довгою дорогою на поле, де ми побачили Кипріяна і Луція. Потім 
ми опинилися в дуже світлому місці. Наші одежі побіліли, а груди 
були такі прозорі, що ми могли бачити все, що було скрито в 
серцях. Коли я зазирнув у своє серце, то побачив плями і відразу 
прокинувся. Коли пізніше я зустрів Луція, то розповів йому про 
видіння і сказав, що плями, які осквернили моє серце, — це було 
моє холодне ставлення до Юліана». Любі брати, навчімося з того, 
що маємо любити один одного і жити в найдосконалішій згоді. 
Будьмо вже тут такі, якими будемо навіки!

Коли їх вели на страту, Монтан ще перед смертю проповіду-
вав: «Хто приносить жертви іншим богам, крім істинного Бога, 
той загине!». Потім йому відрубали голову. Це сталось у 259 році.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПОЛІКАРП СМИРНСЬКИЙ

 Святий Полікарп народився у 
69 році і походив з міста Смирни1. 
Виховала його одна побожна вдова 
на ім’я Каліста. Уві сні вона побачила 
ангела, який звелів їй прийняти сиро-
ту за власного сина та виховати у Хри-
стовій вірі. Юний Полікарп був дуже 
щедрим до вбогих, і чим більше він 
роздавав милостині нужденним, тим 
більше Господь чудесно примножував 
майно його виховательки. Коли Ка-
ліста відійшла до Господа, то святий, 
роздавши все бідним, посвятив своє 
життя Богові. Він читав Боже слово, 
молився, служив хворим і допомагав 
старим. Єпископ Смирни св. Вукол2 
любив чеснотливого юнака і спочатку 
поставив його клириком. Згодом ви-
святив Полікарпа на диякона, а незабаром ― на священника. 
Коли св. Вукол помер, на його похорон зібралось багато святите-
лів, які водночас висвятили Полікарпа на єпископа міста Смирни.

Святий був добрим пастирем для вірних. Близько 60 років 
він управляв церквою у Смирні та мав такий авторитет, що всі 
вважали його головою єпископів Малої Азії. Проповіддю Єван-
гелія і численними чудами блаженний привів до Христа багато 
поган. У правителя того міста, поганина, був раб, який однієї ночі 
несподівано почав кричати і біснуватися. Всіх у домі префекта 
наповнив жах. Жиди, які пробували вигнати демона, втекли 

1 Місто в Туреччині на побережжі Егейського моря.
2 Його пам’ять вшановуємо 6 (19) лютого, див. ст. 241.
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звідти цілі закривавлені та нагі. Тоді один з рабів, християнин, 
сказав правителю про їхнього єпископа Полікарпа. Той відразу 
прикликав його до себе. Святий навіть не встиг вступити у дім, 
як біс почав викрикувати: «Горе мені, бо Полікарп йде до мене, і 
мушу, хоч і не хочу, втікати звідси!». А коли Полікарп увійшов, 
то біс зразу покинув раба та втік. Побачивши те, правитель дуже 
дивувався. Незадовго після цієї події у місті сталася пожежа. Весь 
люд намагався загасити вогонь, однак безуспішно. У безвиході 
префект згадав про блаженного і сказав до своїх радників, щоб 
негайно знайшли його. Прибувши, Полікарп підняв свої руки до 
неба та почав благати Господа, щоб зупинив пожежу. І вогонь 
зразу погас. Іншим разом настала велика посуха та голод. Усі 
люди разом з начальником міста прибігли до святого єпископа, 
щоби випросив у Бога дощу. Коли він помолився, почав падати 
рясний дощ, так що земля досита напилась води і того року більш 
зародила, ніж будь-коли перед тим.

Святий Полікарп особисто знав багатьох з тих, які бачили і 
чули Господа Ісуса, передусім з апостолами. Він був учнем свято-
го апостола і євангелиста Івана. Про це пише св. Іреней. Від Івана 
Полікарп прийняв правдиву Христову науку, яку благовістив та 
беріг ціле життя. А потрібно було захищати святу віру, бо вже у ті 
часі повстали перші єресі. Існує передання, згідно з яким єретик 
Маркіон одного разу зустрів блаженного Полікарпа і запитав, чи 
він знає його. На це отримав таку відповідь: «Знаю тебе, ти — 
диявола первородний син!». Ось так святі ухилялися від єретиків, 
не творивши з ними ніякої фальшивої єдності. А коли він почув 
якусь блудну науку, то з болем мовив: «О Боже, до чого довелось 
мені дожити!», ― і тікав з того місця. У той час між східними та 
західними єпископами виник спір про час святкування Пасхи. 
Тоді святий поїхав до Риму, де з папою Анікетом (155–168) мирно 
вирішили це питання.

Полікарп написав багато листів, однак збереглось лише його 
послання до Филип’ян. Разом з ним він відіслав вірним у Филипи 
і сім послань св. Ігнатія Антіохійського, адресованих різним цер-
квам Малої Азії. Так ці скарби збереглися і для нас. Актуальними 
для сьогоднішньої доби є застереження: «Хто не визнає свідчення 
Хреста, той від диявола; хто слова Господні буде тлумачити 
за власним бажанням та говоритиме, що немає ні воскресіння, 
ні суду, той первенець сатани».

Святий гаряче бажав засвідчити вірність своєму Спасите-
лю пролиттям крові. Нагода для того випала, коли у Малій Азії 
за правління Антоніна Пія (138–161) розпочав переслідування 
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проконсул Статій Квадрат. Вірні Смирнської церкви деталь-
но описали страждання й кончину свого єпископа у посланні, 
адресованому, як самі пишуть, «усім вірним святої Христової 
Церкви по цілому світі». Воно збереглося до наших днів. Святий 
Полікарп не хотів залишати місто, натомість обходив доми вір-
них та підбадьорював їх до мужнього зношення мук. Проте на 
їхні прохання він сховався у селі, що було поблизу. Але вороги 
дізналися про те. Побачивши воїнів, блаженний не втік, хоча 
й міг, а лише довірився Божій волі. З радісним обличчям вий-
шов цісарським слугам назустріч, прийняв і нагодував їх. Вони 
дивилися та один одного запитували: «Чи треба було стільки 
трудитися, щоб схопити такого чесного старця?». Коли ж вони 
їли, Полікарп молився у сусідній кімнаті. У молитві дякував Го-
споду за те, що його провадив впродовж цілого життя, благав 
за вірних, вручаючи Церкву Божій опіці. Опісля його посадили 
на осла та вели до міста. По дорозі їх зустріли двоє сенаторів, 
полководець Ірод і його батько Микита. Ті, взявши святого на 
колісницю, почали його намовляти, щоб хоч про людське око 
зрікся Ісуса Христа. При тому говорили про страшні муки, які 
його чекають. Спочатку Полікарп мовчав, але коли вже надоїли 
йому, то сказав: «Ніколи не зроблю того, що мені радите!». Вони, 
розгнівавшись, скинули святого з колісниці. І хоч він зламав собі 
гомілку, та все-таки сам дійшов до міста. Станувши на суді, 
почув голос з неба: «Будь твердим і мужнім, Полікарпе!». Хри-
стияни, що були там, також це чули. Проконсул почав вмовляти 
блаженного, щоб пожалів свою старість та зрікся Господа Ісуса, 
бо якщо молоді не можуть перенести таких мук, які приготовані 
для нього, то скільки більше він. Говорив йому: «Спам’ятайся і 
скажи: “Смерть безбожникам1!”». Але Полікарп з суворим лицем 
поглянув на натовп поган, простягнув над ним руки і зітхнув до 
неба: «Смерть безбожникам!». Квадрат продовжував: «Лихослов 
Христа!». На це святий відповів: «Вже 86 років служу Йому і Він 
нічим не образив мене! Як я можу хулити мого Царя, який спас 
мене?». «Поклонися кесарю!», ― вигукнув проконсул. Мученик на 
це: «Мені здається, що ти не знаєш, ким я є. Тож знай: я — хри-
стиянин, і це для мене найбільше щастя!». Суддя сказав: «Маю 
лютих звірів, випущу їх на тебе!». «Випускай, я не відвернусь від 
доброго до злого. Вони мені допоможуть перейти зі страждань 
у щасливе майбутнє», ― відповів Полікарп. Однак Квадрат не 

1 Так погани називали християн, через те, що вони не поклонялися ідолам.
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переставав погрожувати: «Тоді спалю тебе у вогні!». Блажен-
ний анітрохи не злякався і мовив: «Ти погрожуєш вогнем, який 
короткий час горить та незабаром гасне, але тобі не відомий 
вогонь майбутнього суду і вічного покарання, який приготований 
нечестивим. Але чому зволікаєш? Роби, що маєш робити!». Коли 
святий говорив це, лице у нього сяяло благодаттю і він ще більше 
сповнився радістю та відвагою. Проконсул розгнівався та на-
казав тричі проголосити: «Полікарп визнав себе християнином!». 
Натовп поган, почувши це, голосно закричав: «Це вчитель Азії, 
отець християн, він скидає богів і багатьох вчить не приносити 
їм жертви та не шанувати їх. Хай буде спалений живцем!».

Юрба поган швидко підготовила вогнище. В цьому з особли-
вою ревністю допомагали жиди. А коли кати хотіли прибити 
Христового мученика до палі, він сказав: «Залиште мене так. 
Той, Хто дасть мені силу витерпіти вогонь, учинить, щоб я і 
без ваших цвяхів анітрохи не зрушився з місця». Тому його лише 
зв’язали. Полікарп, стоячи як жертва приготована на всепален-
ня, поглянув на небо і візвав: «Господи, Боже всякого творіння, 
дякую Тобі, що Ти удостоїв мене приєднатися до числа Твоїх му-
чеників і брати участь у Христових стражданнях, щоб разом з 
Ним також воскреснути у життя вічне. Його Іменем я славлю і 
величаю Тебе, Отче Небесний, зі Сином і Святим Духом на віки 
вічні. Амінь!». Тоді слуги підпалили дрова і сталося велике чудо: 
полум’я, прийнявши вигляд вітрила, огорнуло тіло мученика та 
не завдало йому ніякої шкоди. І виглядав святий, немов золото, 
розпалене у горнилі. До того ще й було чути запах, що перевищу-
вав найкращі аромати. Розлючені безбожники стали домагатися, 
щоб святого проколоти. Один з катів списом пробив йому груди. 
З рани відразу витекло стільки крові, що полум’я погасло.

За намовою жидів проконсул наказав спалити тіло мученика. 
Те, чого вогонь заживо не торкнувся, тепер піддалось йому. Кіст-
ки, які залишились там, християнам вдалося забрати, як про це 
самі свідчать: «Ми взяли кістки його, які для нас цінніші за дорогі 
камені й золото, та поховали їх на чесному місці. Там Господь 
дасть нам, за змогою, збиратися в радості, щоби святкувати 
день народження цього мученика на пам’ять про тих, що були 
вбиті за віру до нас, і на утвердження тих, що мають такою 
ж смертю прославити Христа». Помер св. Полікарп в суботу 
23 лютого 155 року.
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СВЯТИЙ ПЕТРО ДАМІАНІ1, ЄПИСКОП

У бідній і вже багатодітній сім’ї 
у місті Равенна 1006 року знову 
народився хлопчик, якого при 
хрещенні назвали Петром. Один 
із дорослих братів розгнівався на 
новонародженого і сказав сер-
дито: «У нас вже нема місця для 
стількох дітей! Така мала спад-
щина і так багато спадкоємців! 
Це неможливо». Мати так роз-
сердилась, що відклала дитину. 
Немовля померло б від холоду й 
голоду, якби його не взяла сусід-
ська жінка, яка його нагодувала, 
зігріла, а тоді принесла до матері і 
переконала її знову з любов’ю при-
йняти дитину.

Незабаром у маленького Петра померли батько й мати. Стар-
ший одружений брат забрав його до себе додому. Він поводився 
з ним жорстоко. Не мав для нього доброго слова, морив його 
голодом, бив і копав, хлопчик ходив босоніж і в порваній одежі. 
Замість навчання у школі мусів пасти свиней. Зазвичай, коли 
дитина змалку відчуває стільки злоби і жорстокості, то її душа 
стає затверділою, непривітною, гіркою й ненависною. Але що 
сталося з цією дитиною? Що було сильнішим — сумна доля чи 
добре серце? Одного разу, коли Петро так жив у бідності, він 
знайшов гріш. Сповнений радості, ніби тепер раптом розбагатів, 
він довго розмірковував, що міг би купити за цей гріш. А тому 
що мав нестачу у всьому, думав про багато речей. Нарешті він 
знайшов найкраще рішення. Він сказав собі: «Що б я не купив, 
це буде лиш минуща радість». Тому він віддав гріш священнику 
і просив його відслужити Службу Божу за його померлого батька. 
За цей добрий вчинок він невдовзі отримав винагороду. Незаба-
ром повернувся до Равенни його другий брат Даміан. Побачивши 
бліде обличчя, запалі очі та розірвану одежу молодого Петра, він 
змилосердився над ним і взяв його до себе. Він по-батьківськи 
піклувався про нього і навчив початкових знань. Коли пізнав 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 21 лютого.
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його добре серце і його здібності, відправив його на навчання 
до Фаенци і Парми. З вдячності до свого брата Петро прийняв 
його ім’я — Даміан.

Навчався він з надзвичайним успіхом. Невдовзі став відо-
мим вчителем і завдяки своїм лекціям здобув не тільки славу, 
а й великі прибутки. Однак завдяки своєму гострому розуму 
він пізнав небезпеку слави та багатства. Казав собі: «Уся слава 
і честь не роблять мене щасливим. Чому я краще не дбаю про 
спасіння своєї душі і про вічність?». З тих пір він жив у суворій 
дисципліні, носив під одягом волосінний пояс, постив і відмовляв 
собі у сні. Коли приходили спокуси, він казав: «Рано чи пізно тобі 
доведеться зректися себе, то чому б зразу не тепер?».

Пізніше він відправився до монастиря Фонте Авеллана біля 
підніжжя Апеннін, де дотримувалися суворої дисципліни за пра-
вилами св. Ромуальда.

З апостольською безстрашністю і з дивовижною наснагою він 
боровся проти симонії і безчинств того часу. Він безстрашно всю-
ди карав непорядки, навіть серед високопоставлених осіб. Він 
писав папам, єпископам, князям і нагадував їм про їхні обов’яз-
ки. Нечестивці ненавиділи його. Папа Стефан X у 1058 році при-
значив його кардиналом і єпископом Остії. В Остії він працював 
15 років. Згодом Папа відправив його в Мілан, щоб він відновив 
дисципліну серед священства. Підбурений святокупцями народ 
кричав, що Міланська церква, яка пишається св. Амвросієм, 
мовляв, ніколи не була служницею Римської Церкви і та не має 
права її судити. Почали бити на сполох і люд кинувся до дому 
Петра Даміані. Проте він не злякався і звернувся до бунтівників 
з такою промовистою проповіддю, що вони заспокоїлися й пообі-
цяли виправитися. Згодом, на його неодноразове прохання, папа 
звільнив його з уряду і Петро повернувся до свого монастиря. 
Свою останню поїздку він здійснив до Равенни, щоб примири-
ти місто з папою. Повертавшись до Риму, він помер дорогою 
23 лютого 1072 року. Святий написав багато наукових праць і 
був проголошений вчителем Церкви.
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ВІДНАЙДЕННЯ ГОЛОВИ
СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

Цар Ірод Антипа, 
син Ірода Великого, 
вбивці вифлиємських 
дітей, наказав під час 
бенкету відрубати го-
лову св. Івану Хрести-
телю і дати її Саломії, 
яка за намовою своєї 
матері Іродіяди домо-
глася цього в царя. 
Тоді нечиста танців-
ниця прийняла на по-
лумиску голову св. Предтечі і віднесла своїй матері. Іродіяда 
ж, яка не наситилася помстою і кров’ю, ще знущалася з голови 
Предтечі і голками проколювала його язик, який викривав її 
грішне життя. Потім та нечестива жінка не дала поховати голову 
разом з тілом, бо боялася, що коли голова прикладеться до тіла, 
то Іван воскресне і знову буде викривати її беззаконня. Тоді 
Іванові учні, взявши таємно вночі тіло, поховали його у Севастії, 
Самарійському місті, а голову Предтечі Іродіяда закопала гли-
боко в землю у своєму замку на таємному місці. Знала про це 
місце Іванна, про яку згадується в Євангелії від Луки (Лк. 8, 3). 
Вона була жінкою Хузи, Іродового урядовця та одною з перших, 
яка увірувала у Христа. Іванна мала доступ до палат і таємно 
вночі взяла звідти голову Предтечі, поклала її в глиняний посуд 
і заховала на Елеонській горі. Коли Ірод почув про Ісуса, то ра-
зом з Іродіядою вони думали, чи часом це не воскрес Іван. Тоді 
почали шукати голову Івана, а коли не знайшли, то не розуміли, 
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що сталося. І сказав Ірод до своїх домашніх про Ісуса: «Той Іван, 
що його я стяв, це він. Він встав із мертвих і тому чуда діються 
через нього» (див. Мр. 6, 14.16).

Про ту чесну голову нікому не було відомо, аж до царювання 
Константина Великого (306–337). За його царювання Христова 
Церква вийшла з катакомб. У той час два монахи прийшли зі 
сходу в Єрусалим, щоб поклонитися чесному і животворному 
Хресту Господньому, який віднайшла цариця Олена. Вони при-
йшли до Єрусалиму і обходили святі місця. Вночі, в сонному 
видінні, одному з них з’явився св. Іван Предтеча, який наказав 
викопати з землі свою чесну голову, і показав місце, де вона по-
хована. Він, збудившись, розповів все другому ченцю, але той не 
повірив, вважаючи це за звичайний сон, та почав переконувати 
товариша, щоб також в це не вірив. Наступної ночі св. Предтеча 
з’явився обом, кожному осібно, і сказав: «Всяке невірство і лінь 
відкладіть, зробіть те, що вам наказане». Зранку вони про все 
розповіли один одному. Потім пішли на місце, яке у видінні їм 
було показане і коли там копали, знайшли безцінний скарб — 
святу голову Івана Хрестителя. Це було перше віднайдення го-
лови св. Предтечі. Тоді його голова потрапила до Емеси1. І так 
переходила від одних рук до інших. Тоді дійшла до одного монаха 
і священника на ім’я Євстафій, що жив поблизу Емесійського 
міста в одній печері. Був той Євстафій зведений Арієвою єрес-
сю і інших зваблював до неї. В тій печері він закопав глечик зі 
святою головою глибоко в землю.

Минуло багато років і архимандрит Емесійського монастиря 
Маркел, який був в печері, знову віднайшов голову св. Предтечі. 
Він бачив у видінні св. Івана Хрестителя, який його благословив. 
Це друге віднайдення було 9 березня.

Через багато років святу голову Предтечі з Емесійського міста 
було славно перенесено в Константинополь і покладено у цер-
кві св. Івана Хрестителя. Через деякий час настала іконоборча 
єресь і не лише святі ікони, але й мощі святих зневажалися. Тоді 
хтось із правовірних, втікаючи з Константинополя, який був 
охопленого єрессю, потай взяв із собою голову Івана Хрестителя і 
заніс її до міста Комани2 та у срібній посудині сховав її в землі. І 
перебувала вона там в забутті довший час. Аж близько 850 року 
Бог об’явив св. Ігнатієві, патріарху Царгородському, де захова-

1 Сучасне місто Хомс в Сирії.
2 Стародавнє місто у Каппадокії.
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на голова Івана Хрестителя. Патріарх Ігнатій 7 червня поклав 
святу голову в царгородській церкві. Це було третє віднайдення 
голови св. Івана Хрестителя. Сьогодні вона знаходиться в храмі 
св. Сильвестра в Римі.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК МАВРИКІЙ1

Галерій, злочинний цар, спо-
дівався, що своєю нечистою 
службою фальшивим богам здо-
буде собі допомогу і піднесе своє 
царство. Тому звелів, щоби всі, 
хто є під його владою, приносили 
жертви огидним ідолам. Задля 
того він обходив східні краї ім-
перії. Коли він увійшов в місто 
Апамею, град Сирійський, до 
нього прийшли ідольські жерці 
й почали наговорювали на хри-
стиян, кажучи: «Маврикій і ті, 
що з ним, 70 твоїх воїнів, яких 
ти вельми вшанував і збагатив 
великими дарами, мають тво-
їх богів за ніщо і противлять-
ся великому твоєму і непереможному царству, бо є зваблені 
християнським блудом». Почувши це, цар Галерій розгнівався і 
розпалився гнівом, більше, ніж піч вогнем, особливо ж через те, 
що в його полках знайшлися такі воїни.

Коли надійшов святковий день, він звелів приготувати суди-
лище. Зброєносці туди привели і 70 святих Христових воїнів з 
їхнім начальником Маврикієм. Цар сказав: «Ви ж, як ми чуємо 
про вас, поводитеся проти закону: не лише-бо не навертаєте 
тих, що повстають на наш закон, а й самі бунтуєтесь проти 
наших всесильних богів і їх ображаєте, позбавляючи пошани 
і жертвоприношення. Ви провадите інших до згубної прірви, 
якщо правда є те, що про вас нам розповіли». Святий Маврикій 

1 Його пам’ять вшановуємо 22 лютого (7 березня).
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відповів: «Царю, образа, яку чинимо вашим бездушним богам, 
готує нам вінець славної перемоги в нашого істинного Бога. Ми 
не принижуємо Бога, який нас створив, не маємо його за ніщо, 
як це ти безумно вважаєш. Але прославляємо Того, який єдиний 
є істинним Богом. Він створив небо і землю, і море, і все, що в 
них. Скверних і нечистих бісів, які приносять людям погибель, 
й ідолів їхніх глухих, сліпих та бездушних не годиться називати 
богами!». Цар, вражений такою відповіддю, з гнівом заволав: «Чи 
так віддаєш вдячність богам ти, Маврикію, який удостоївся від 
них честі і одержав високий сан у війську?!». Сказав св. Маври-
кій: «Ніколи ж не приймав жодної честі від ваших богів, ані не 
хочу їх шанувати. Хто з тих людей, які пізнали Бога, захоче 
шанувати речі бездушні? Хіба лише ті, що розуму не мають 
та подібні до нерозумної худобини».

Тоді блаженний Теодор і Филип, немов устами всіх святих 
мучеників, сказали цареві: «Ми, о кате, настільки від блуду ві-
дійшли, що і тебе хочемо від нього врятувати, ми його позбулися 
і поклоняємось єдиному істинному Богу, Отцеві всемогутньому, 
і його єдинородному Синові, Ісусові Христові, нашому Господеві». 
Сказав Галерій: «Бачу що ти, Филипе, хоч і є похилий віком, але 
маєш розум гірший від юнаків. Звернись до богів і будь добрим 
радником для інших своїх друзів». Тоді Галерій звелів забрати в 
них пояси та військовий одяг і сказав до них: «Бачите, якої ви 
слави та честі позбулися і яке мусите переносити безчестя 
через ваш непослух?». Святі відповіли: «Хоч ти й забрав у нас 
воїнський чин, скинувши з нас одяг і пояси, але Бог наш є на не-
бесах. Його ж шануємо, а Він одягне нас в осяяні білі шати та 
пояси нетлінної і вічної Своєї слави, яку ти недостойний бачити, 
ба навіть і чути про неї через сатану, батька твого, який через 
тебе промовляє й діє». Тоді ще більше розгнівався цар, звелів 
вкинути їх до в’язниці на три дні, щоб подумали, чи виберуть 
муку, чи честь.

Через три дні Галерій знову поставив перед своїм судом свя-
тих мучеників. Коли все місто зійшлося на видовище, кат на-
магався свої погрози говорити ласкаво, тому сказав до святих: 
«О мужі, виберіть собі те, що є корисне: прийдіть і принесіть 
жертви богам, бо тоді одержите не гірку смерть, а життя!». 
Відповідали святі: «Про це ми добре порадилися, о царю, тому по-
слухай нас уважно і більше не переконуй нас принести жертви: 
ми задля любовi Христової вирішили зненавидіти це тимчасове 
життя, а полюбити смерть, яка нас чекає! Ми сподіваємося від 
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Нього отримати життя вічне. Далі ж чини з нами швидко, що 
хочеш, ми-бо не відречемося від нашого Бога, а твоїм бісам ніко-
ли не поклонимося! Бо цим засудженням на тимчасову смерть 
звільняємося від вічного засудження».

Побачив цар посеред них юнака і сказав йому: «Скажи, юначе, 
як називаєшся і з якого ти роду?». Відповів юнак: «Називаюся Фо-
тин1, я прийняв ім’я від істинного Світла і є воїном мого Христа, 
який посоромив та переміг батька твого, сатану. Походжу з 
Риму, я є за плоттю і духом сином Маврикія, він-бо мене народив 
і від нього я прийняв пізнання Бога. Виховав він мене у святій 
вірі в Христа Господа, якого ти відрікся і приєднався до худоби 
нерозумної, ставши подібним до неї». Сказав кат: «Безумець ти, 
юначе, тому й слова твої відповідають твоєму віку, але пізнай, 
що для тебе є корисне: тому приступи, принеси жертви велико-
му Дію і пожалій свою юність!». Сказав юнак: «Тому що не чиню 
твоєї волі, не поклоняюся ідолам, через те називаєш мене бе-
зумним, я ж від вас, старих, розумніший, бо вірю в мого Господа, 
Ісуса Христа, в якого ж ви не вірите, ані Його не знаєте». Цар 
сказав знову до святих: «Як довго, окаянні, ми будемо терпіти 
ваше безумство, і як довго будемо переможені нашою безмірною 
добротою щодо вас, і вас не мучитимемо? Принесіть жертву 
богам, щоб не дратувати праведного та милосердного нашого 
суду, не спонукайте нас до немилосердності і лютості!». Відпо-
віли святі: «Огидний служителю бісів, якщо маєш трохи глузду, 
то ти вже пізнав від Фотина нашу віру і силу. Він, хоч і молодий 
віком, проте своєю правдивою вірою і пізнанням Христа осоро-
мив твою безсоромну віру в бісів. Також і ми бажаємо всіх тих 
мук, щоб догодити Христу, Богові нашому, і осоромити батька 
твого диявола!». Тоді кат сповнився гніву і звелів святих бити 
воловими жилами. Слуги почали виконувати наказане і кожного 
з воїнів Христових простягали та по цілому тілі били без мило-
сердя так довго, аж поки плоть їхня роздробилася і пролилося 
багато крови на землю. Вони ж у муках до Христа Бога взивали, 
просячи у Нього допомоги. Господь невидимо був разом з ними 
та полегшував їхній біль, утверджуючи їхні серця в терпінні і в 
Божій любові. Коли слуги вже не могли більше бити, сказав цар 
до святих мучеників: «Чи пізнали ви, дерзкі і безсоромні люди, 
наскільки легко мені погубити ваше життя? Тепер або богам 
принесете жертву, або буду вас мучити ще жорстокіше». Від-

1 В перекладі «осяяний, світлий».
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повідали святі: «Знай, нечестивче, що ти є чужий нашому Богу. 
Так само як ти не розумієш Христової любові та світла, бо є 
потьмарений пітьмою бісівського блуду, так і ми не відчуваємо 
страждань, які ти нам завдаєш, бо через віру в нашого Бога і 
Христову любов маємо просвітлений розум. Винайди, о мучи-
телю і бісівський собако, на нас новіші й важчі муки — прагне 
їх душа наша, а любов до Христа нас потішає, бо коли будемо 
замордовані твоїми катуваннями, побачимо ми Бога Живого, 
що царює навіки».

Це почувши, кат ще більшої злості сповнився і звелів приго-
тувати великий вогонь, щоб вкинути в нього святих мучеників. 
Коли розпалили вогнище, святі не чекали, щоб слуги катівські у 
вогонь їх вкинули, але самі ввійшли в полум’я, неначе до води. 
Ходили там неушкоджені, насміхаючись з ката і богів його. І 
дивувалися всі через преславне те чудо. Проте цар, що вже від 
початку був посудом загибелі, не спізнав Божої сили, яка була 
зі святими і перемагала вогненну стихію. Мучитель озлобив-
шись, кидався з одного місця в інше, роздумуючи, як би свя-
тих погубити. Тоді звелів тих, котрих і вогонь не пошкодив, до 
дерев катівських прив’язати і люто дерти залізними кігтями. 
Зупинивши свій злобний погляд на святому юнакові Фотинові і 
зубами заскреготавши, Галерій звелів зразу перед батьковими 
очима убити його мечем. Так він хотів помститися Маврикієві, 
думаючи, що великою печаллю сповнить душу його через смерть 
сина. Але святий, дивлячись на таку його мученицьку смерть за 
Христа, сповнився радості, дякуючи Богу, що його син перший 
отримав вінець перемоги.

Коли посічений був св. Фотин і до Господа відійшов, Маврикій 
святий сказав до Галерія: «Вигадай більші й жорстокіші на нас 
муки та не забудь про жодні з тих, якими хочеш випробувати 
нашу непохитну віру в Христа». Галерій же, бачивши святих 
мучеників, котрі всі муки ревно та мужньо перетерпіли і зовсім 
не відступили від своєї віри, скликав весь нелюдський і звірський 
синкліт. Радився з ними, якою би найлютішою смертю згубити 
мучеників, щоб від того часу почали боятися всі християни по 
цілій землі. Радили йому багато різних способів, але один з них, 
найжорстокіший і найнечестивіший, втілення злоби й нелюдя-
ності, йому сказав: «О царю, послухай моєї поради. Нині є час 
літній, липень-бо місяць, за містом, із західного боку, є боло-
тисте і трав’янисте місце, що знаходиться між двома ріками 
й озером. Там тепер є багато комарів, оводів, ос і шершнів та 
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різної комашні. Через те місце неможливо пройти, а як на хвилю 
там залишитись, то взагалі неможливо витримати. Туди-бо їх 
заведіть і, до дерев прив’язавши, помастіть медом, щоб кома-
рі, шершні, і всілякі мухи кусали їх. Вони, маючи на собі рани з 
попередніх мук, будуть ще більше терпіти і зрозуміють, що не 
годиться злословити непереможних і вічних богів наших». Ця по-
рада вельми сподобалася злочинному цареві й усьому скверному 
синкліту, тож засудили вони святих Христових страстотерпців на 
цю люту муку. Тоді воїни їх привели зв’язаних на те місце і, міцно 
прив’язавши до дерев над мочарами, помастили їхні тіла медом з 
голови до ніг, там же й тіло блаженного Фотина перед лицем його 
батька Маврикія кинули і відійшли. І налетіло на страстотерпців 
всілякої комашні: комарів, оводів, ос і шершнів, покривши їх, 
наче хмарою, і боляче ранили святі тіла страждальців.

У таких нестерпних муках перебували святі десять днів і де-
сять ночей, тоді звели очі свої до Бога, кажучи: «Господи, Боже 
наш, Ти, що створив нас за Своїм образом, привів нас в істину 
Свою і дав пізнати Твоє Божество, і Єдинородного Твого Сина, і 
пресвятого і животворного Духа, вкладаємо Тобі свої душі і про-
симо, щоб звеселив їх зі всіма святими своїми, які від віку Тобі до-
годили і Тебе полюбили. Тебе бажаємо всією душею нашою, задля 
Тебе на смерть віддаємося, Ти-бо єдиний Бог благий і милости-
вий, Тобі належить слава навіки! Амінь». Це мовивши, передали 
в Божі руки святі свої душі, і так отримали вінці вічної слави.
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СВЯТИЙ ТАРАСІЙ, 
ПАТРІАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Святий Тарасій наро-
дився у Царгороді, у па-
триціанській сім’ї. Його 
батько звався Георгій, 
матір Єнкратія. Він був 
чоловіком ученим та 
одночасно побожним й 
усіма шанованим через 
його чеснотливе жит-
тя. На царському дворі 
Тарасій мав різні поса-
ди та належав навіть 

до радників імператора. Царював тоді неповнолітній Костян-
тин VI (780–797), син Лева IV (прозваного Хозар), внук Костянти-
на V Копроніма — прихильника іконоборчої єресі. Імператор воз-
сів на престол, маючи десять років. Тому державою від його імені 
управляла його матір Ірина. Це були важкі часи для Христової 
Церкви, яка була збентежена єрессю іконоборства. Візантійські 
імператори, починаючи від Лева ІІІ Ісаврянина (717–741), стали 
головними ініціаторами відступницького руху та переслідуван-
ня правовірних. Патріархом Царгорода тоді був Павло IV, муж 
добродійний, який все своє майно роздав бідним. Проте він, по-
боявшись погроз Лева IV, підписав єретичне визнання віри, яке 
відкидало почитання святих ікон. Але докори сумління не давали 
йому спокою. Він усвідомивши собі, що став зрадником, зрікся 
патріаршого престолу та пішов у монастир, і там перебував ка-
ючись у своїх гріхах. Цариця разом з царем, дізнавшись про те, 
його просили, щоб він не покидав своїх овець. Також і вельможі 
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його переконували. Однак Павло відповів: «Я вже старий та хво-
рий і незабаром прийде смерть. Буде треба здавати звіт перед 
Справедливим Суддею і за найдрібніші прогріхи. Боюся, що Бог 
мене покарає, бо через страх я мовчав і не говорив вам правди. 
Церква сьогодні хворіє єрессю іконоборства, яка їй завдала тяжку 
рану. До того спричинився також і я, окаянний, бо тричі рукою 
та язиком погодився з брехливою наукою. За це нині сильно каюся 
і хочу краще перебувати у гробі, аніж бути під Божою анатемою, 
відлучений від чотирьох апостольських престолів1. Тепер й вам 
кажу, що немає для вас надії на спасіння, якщо ви залишитесь 
у цій єресі. Вам Господь дав у руки царську владу, постарайте-
ся, щоб церква знову здобула свою давню красу. Подбайте, щоб 
було зібрано Вселенський Собор, на якому буде засуджена ця 
єресь. Не допустіть, щоб відступники, мов дикі свині, нищили 
Божий виноградник та оскверняли його своїми фальшивими 
науками». Тоді патріарх запропонував, щоб його наступником 
став Тарасій, а потім продовжив: «Якщо не буде скликаний Все-
ленський Собор і ви не зречетеся єресі, то не можете бути 
спасенними». Декілька днів після того Павло спочив з миром.

Цариця Ірина зібрала духовенство, своїх придворних і увесь 
люд для того, щоб вибрати достойного мужа на патріарший пре-
стол. Усі погодились з тим, щоб їхнім пастирем був Тарасій. Він, 
свідомий нелегкого завдання, ставши по середині, промовив: 
«Бачу Божу Церкву розшматовану та розділену. Схід й захід нас 
проклинає, а Господь нічого так не бажає, як те, щоб усі перебу-
вали в єдності віри і любові. Тому, хоч я й не достойний, беру на 
себе відповідальність управляти Церквою. Проте знайте, якщо 
не буде скликаний Вселенський Собор і єресь не буде винищена, 
то я не приймаю патріарший престол, тому що не хочу бути 
засуджений. Бо ніяка людина, навіть сам цар, не звільнить мене 
від Божого суду і вічної кари». Почувши таку відповідь святого, 
усі погодилися з такою умовою та просили блаженного, щоб не 
відмовлявся бути їхнім пастирем.

У день Різдва Христового 784 року св. Тарасій прийняв усі сту-
пені священства та став Константинопольським патріархом. Про 
своє обрання він повідомив інших східних патріархів та папу 
Римського. Опісля патріарх Тарасій і цариця Ірина з сином напи-
сали послання і закликали усіх патріархів і єпископів на Собор у 
Царгороді, який відбувся 786 року. Папа Адріян І (772–795) сам 

1 Апостольські престоли Церкви були засновані безпосередньо 
апостолами. Це були Рим, Антіохія, Олександрія, Єрусалим.
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не прийшов, але послав своїх представників. Так само вчинили 
Олександрійський, Єрусалимський та Антіохійський патріархи, 
бо над ними тяжіло мусульманське ярмо. Собор мав уже роз-
початися, але іконоборці підбурили воїнів, а ті, ввірвавшись у 
церкву, почали погрожувати отцям смертю. Через те Собор було 
відкладено. Цариці вдалося навести лад і покарати бунтарів. На-
решті VII Вселенський Собор відбувся у Нікеї 787 року. Тривав 
він двадцять днів. На ньому були присутні 367 отців. Очолював 
його патріарх Тарасій. На основі Святого Письма, церковної Тра-
диції та конкретних чудесних випадків, пов’язаних з пошаною 
до святих ікон, була засуджена єресь іконоборства, а на всіх її 
прихильників проголошена анатема. Одночасно було сформульо-
ване правовірне вчення щодо почитання образів. Таким чином 
закінчився розкол у східній Церкві.

Коли св. Тарасій вирішив основне питання, яке стосувалось 
віри, то всіма силами віддався на служіння Христовому стаду. На-
вчав, картав, навертав, піклувався про скривджених, нагих, бід-
них. Голодним він забезпечував їжу, будував лікарні та притулки 
для подорожніх. У Босфорі блаженний збудував славний чолові-
чий монастир, з якого вийшло чимало визначних мужів, стовпів 
Церкви. Проте сам патріарх жив строго та скромно. Весь свій час 
присвячував молитві, праці та мало відпочивав. Більшу частину 
ночі святий чував, перебуваючи на розмові з Богом. Не мав м’яко-
го ліжка чи дорогого одягу, ні вишуканих страв. Нікому не дозво-
ляв його роззувати, або якось йому служити, а навпаки, на великі 
празники власними руками годував убогих. Також багато постив.

У той час імператор Констянтин, маючи 20 років, відсторонив 
від правління свою матір Ірину і сам почав царювати. Однак 
почав провадити грішне життя. Свою законну дружину, Марію1, 
задумав прогнати, бо хотів одружитися з якоюсь придворною 
Теодотією, з якою таємно грішив. Тому почав повсюди поши-
рювати чутку, що Марія хотіла його отруїти. До цієї брехні хотів 
схилити і патріарха. Тому найперше відіслав до нього одного 
свого вельможу. Однак Тарасій розкрив лукавство правителя, 
доводячи невинність цариці. Тоді Констянтин повелів закликати 
патріарха до себе з почестями, щоб самому його переконати. По-
боявся беззаконник, що архієрей буде чинити перешкоди в його 
злочинному задумі. Багатьма словами він намагався довести 

1 Онука св. Філарета Милостивого, пам’ять якого вшановуємо 1 (14 груд-
ня); див. ІV том книги «Мученики та інші святі», ст. 341.
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провину дружини, а потім навіть звелів принести якусь посудину 
з отрутою, нібито приготовлену для нього. Однак патріарх не доз-
волив себе обманути, ані не побоявся гніву сильних цього світу. 
Відкрито сказав цареві, що не вірить йому і звинуватив його у 
підступі. Категорично відмовився розвести законне подружжя 
та благословити гріх перелюбу. Врешті заборонив Констянтину 
приступати до Святого Причастя. Тоді цар страшно розгнівав-
ся і наказав прогнати святого з палати. Цариці Марії насильно 
зробив постриг, закрив її у монастирі та одружився з Теодотією. 
Шлюб їм уділив якийсь священник Йосиф, за що був пізніше 
св. Тарасієм відлучений від Церкви. Крім того нечестивий пе-
релюбник почав погрожувати, що знову відновить іконоборчу 
єресь, якщо владика буде перешкоджати в його грішному життю. 
Поганий приклад імператора наслідувало чимало чоловіків. Свя-
тий дякував Богові за це терпіння, а свій біль та безсилля з’єд-
нував з болем розп’ятого Ісуса. Але на проповідях явно докоряв 
грішникам, і за це переніс багато прикрощів. Проте незадовго 
Бог покарав царя. Його мати Ірина, бачивши таке богомерзьке 
життя свого сина, влаштувала проти нього змову і скинула його 
з трону. Врешті наказала виколоти йому очі. Кілька днів після 
того він помер від болів. Це була справедлива кара, тому що п’ять 
років назад Констянтин так само вчинив трьом своїм стриям.

Святий Тарасій аж до самої смерті з ревністю працював над 
поширенням Божого Царства у людських душах. Перед своєю 
кончиною тяжко захворів і хоч ледве стояв на ногах, але не пере-
ставав відправляти Службу Божу. Автор його життєпису, Ігнатій, 
пізніше єпископ Нікеї, свідчить, якими були останні години його 
життя. Демони обступили помираючого та почали звинувачувати 
його у різних гріхах. Святий мужньо їм противився, відповіда-
ючи: «Неправдиво мене оскаржуєте. Я належу Ісусові, а в мені 
ви не маєте жодної частки! Я обмитий Христовою Кров’ю!». А 
коли вже не міг говорити, то рукою відганяв лукавих духів. Ця 
духовна боротьба тривала аж до вечора. Очевидці були сповнені 
страхом і говорили між собою: «Якщо отак помирає праведник, 
то якою жахливою буде година смерті для нас, грішників!». На 
кінець лице святого засяяло і він у мирі віддав свій дух в обійми 
Небесного Отця. Помер блаженний Тарасій у 806 році. Він був 
22 роки Царгородським патріархом. Поховали його у Босфор-
ському монастирі. На гробі святого діялось багато чудес: хворі 
зцілялися, біснуваті отримували звільнення.

Великий борець за правовір’я змагався з єретиками навіть 
після своєї смерті. Імператор Лев V Вірменин (813–820), відновив 
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єресь іконоборства і знову підняв гоніння на Христову Церкву. 
Патріарх Тарасій явився йому вночі у сні зі суворим виглядом об-
личчя, а до чоловіка, який стояв біля нього сказав: «Михаїле, убий 
царя мечем!», а той його негайно проколов. Збентежений прави-
тель послав слугів до монастиря, де спочивали останки святого, 
щоб дослідили, чи там не живе хтось на ім’я Михаїл. Але нікого з 
таким іменем не знайшли. Проте через шість днів здійснилося те 
видіння. На саме Різдво Господнє з в’язниці утік колишній полко-
водець Михаїл Валвос, вчинив повстання та убив єретика мечем.

ПРЕПОДОБНИЙ КВІДО1

Святий Квідо народився в дру-
гій половині Х століття в Касама-
рі, недалеко Равенни, що в Італії, 
і був найстаршим сином відомої 
шляхетної сім’ї. Його батько на-
зивався Альберт, а матір — Ма-
роція. Він, як спадкоємець слав-
ного роду та великого багатства, 
був добре вихований і вирізнявся 
винятковими здібностями. Про-
те згодом Квідо став марнотним 
розпусником, який гонився за 
насолодами цього світу. Та рап-
том його неочікувано торкнулася 
Божа ласка. В його сумлінні по-
чав пробуджуватися голос, який 

закликав Квідо до покаяння. Він почав роздумувати, як би то 
найкраще прожити своє життя. Тому батько йому запропонував 
пошукати наречену. Квідо відповів: «На мене претендують дві 
невісти: одна зі шляхетного роду, чеснотлива і гарна, але бідна, 
а друга — вельми багата, але з простого роду і легковажна». 
Батько йому на те: «Вибери собі невісту гарну та бідну». Тоді 
Квідо відклав свій шляхетний одяг і вдягнув простий. Потім 
роздав своє спадкоємство і почав сам жити в убогості. Відрікся 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 31 березня.
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всього світського та всіх відносин. Перебував на самоті в мо-
литвах та побожних розважаннях. Така неочікувана поведінка 
сина здивувала і вельми розсердила батька. Квідо, боячись, щоб 
родичі не відвернули його від обраного шляху — тайно відійшов 
до Риму і там був висвячений на священника. Звідти він пішов 
до Єрусалиму. Під час подорожі отримав уві сні попередження, 
щоб повернутися на батьківщину і там служити Богу. Квідо по-
слухався і повернувся назад, де недалеко від Равенни приєднався 
до побожного пустельника Мартина. При ньому він три роки 
вчився монашого життя. Потім вступив до бенедектинського 
монастиря в Помпосо. Через декілька років, провадячи там бо-
гоугодне життя, був обраний монахами за настоятеля.

Аббат Квідо богобоязно управляв монастирем повних 38 ро-
ків. Щоб брати зростали не тільки в монастирській дисципліні, 
але і добре знали правовірне вчення, він запросив до монастиря 
св. Петра Даміані, якого призначив вчителем та проповідником. 
Цей святий муж два роки служив братам і його заслугою було 
те, що до монастиря в Помпосо зголосилося багато чоловіків та 
юнаків, які прагнули спасіння душ. Тому що будова монастиря 
вже не могла всіх помістити, настоятель Квідо був змушений для 
своєї монашої спільноти заснувати ще один монастир. Великою 
радістю для святого було те, що його батько Альберт та молодший 
брат Ґерард також вступили до його монастиря.

Сам ігумен старанно дбав і строго притримувався всіх мо-
настирських правил. Наполягав, щоб всі його духовні брати 
уважно виконували свої обов’язки. Він любив дисципліну і тому 
весь його час був впорядкований.

Коли св. Квідо постарівся, відійшов на самоту, недалеко від 
монастиря, щоб там готуватися до смерті. Але не зміг там пе-
ребувати довго. У 1046 році імператор Генріх ІІІ їхав до Риму 
на коронування. Під час подорожі почув про святого настояте-
ля і запросив його до себе, щоб з ним порадитися у важливих 
справах. Квідо, який звик до тихого, простого монашого життя, 
неохоче прийняв це запрошення. Передчуваючи свою близьку 
смерть він розлучився з братами і вирушив до імператора. Після 
короткого відпочинку в Пармі продовжував свою подорож до 
Борго Сан Донніно1. Коли туди прийшов, його охопила смер-
тельна хвороба і він через три дні довершив своє земне життя. 
Помер в 1046 році.

1 Сучасне місто Фіденца в Італії.
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СВЯТИЙ ПОРФИРІЙ, ЄПИСКОП ГАЗЬКИЙ

Святий Порфирій походив із Солуня, з заможної родини. 
У 25 років він залишив дім свого батька і пішов служити Ісусу 
Христу. Спершу пішов до Єгипту, тоді в Скит1, де прийняв мона-
ший постриг. П’ять років Порфирій перебував зі святими отцями 
в скиті, потім пішов до Єрусалиму і поклонився животворному 
хресту і гробу Господньому. Обійшовши всі святі місця, оселився 
в одній печері, що була у йорданському краю. Проживши там 
п’ять років, впав у тяжку недугу і попросив когось зі знайомих, 
щоб довів його, хворого, до Єрусалиму, бо сам не міг іти. У Єру-
салимі, хоч і був хворий, щодня обходив святі місця. Один монах 
на ім’я Марко (він і написав його життя) бачив, як хвороба сильно 
вимучує святого, і почав йому допомагати.

Святий Порфирій мав в той час один клопіт: він не полагодив 
справ зі своїм маєтком, коли пішов з дому. А тому попросив 
Марка піти до Солуня, продати його майно і принести гроші до 
Єрусалиму. Марко негайно вибрався в дорогу; вернувся через 
три місяці і приніс святому 4 500 золотих.

Коли св. Порфирій побачив Марка, щиро зрадів і сердечно об-
няв його. Святий настільки змінився, що Марко заледве впізнав 
його: виглядав цілком здоровий, так, якби й ніколи не хворів. 
Побачивши здивування Марка, св. Порфирій усміхнувся і ска-
зав: «Не дивуйся, що бачиш мене здоровим, а лише прославляй 
невимовну доброту Христа, який може легко оздоровити навіть 
тоді, коли людина вже не має надії». Марко спитав, як це ста-
лося. Тоді святий відповів: «Сорок днів тому, відчуваючи вели-

1 У скиті монахи-пустельники жили поодинці, але один раз на тиждень 
збиралися разом; слово «skyt» виникло від назви пустельної місцевості 
у Єгипті, де жили монахи. Тут сказано про один з трьох центрів 
перебування монахів — про Скитську пустелю в долині Ваді-Натрун.
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кий біль, я продовжував 
іти на гору Голготу. Тоді 
я зомлів і мав видіння, в 
якому побачив Спасите-
ля на хресті і розкаяного 
розбійника біля нього. Я 
промовив до Ісуса: “Ісусе, 
згадай мене, коли при-
йдеш у Своє царство”, а 
Він сказав розбійникові 
допомогти мені. Той під-
ніс мене зі землі і сказав 
підійти до Господа. Я підбіг до Нього, а Він зійшов з хреста і сказав 
мені: “Візьми цей хрест собі і бережи його”. Я послухав Його, взяв 
хрест на свої плечі та пустився в дорогу. Тоді я пробудився, але 
вже не відчував ніякого болю; не лишилося й сліду з моєї хвороби».

Ця розповідь так сильно заторкнула Марка, що він вирішив 
залишитись назавжди зі св. Порфирієм. Всі гроші, які Марко 
приніс зі Солуня, Порфирій роздав убогим в Палестині та Єгип-
ті, а сам заробляв собі на прожиток шиттям взуття, а Марко 
заробляв на хліб переписуванням книг. Він хотів, щоб св. Пор-
фирій користав з його заробітку, але святий відповідав словами 
св. Павла: «Хто не працює, нехай не їсть».

Після цього за короткий час єрусалимський патріарх висвятив 
Порфирія на священника і вручив йому на зберігання дерево 
животворного хреста Господнього. І так сповнилося видіння 
Порфирія, в якому Господь дав йому Свій хрест.

Через три роки (396 рік) у палестинському місті Газа помер 
єпископ. Тамтешні християни просили Івана, митрополита Ке-
сарії Палестинської, висвятити їм такого єпископа, який міг би 
і словом, і ділом протистояти силі поган, яких було більшість у 
місті. Митрополит молитвою й постом готувався до вибору нового 
єпископа. Молячись, він отримав від Бога світло покликати з 
Єрусалиму сторожа Господнього Хреста священника Порфирія.

Патріарх Єрусалиму, на прохання митрополита Івана, закли-
кав до себе св. Порфирія і звелів йому йти до Кесарії Палестин-
ської — зголоситися в митрополичій палаті. Після того Порфирій 
вирушив у дорогу з Марком і трьома іншими товаришами.

Коли вони прибули до Кесарії, митрополит прийняв св. Пор-
фирія з радістю. В неділю прийшли до церкви запрошені христи-
яни з Гази, і в їхній присутності митрополит висвятив Порфирія 
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на єпископа Гази. Покірний Божий слуга це з боязню прийняв, 
був бо щиро переконаний, що не є того гідним, та в усьому по-
клався на Божу волю й поміч.

Погани, знаючи про прихід нового єпископа до міста, нав-
мисно той шлях, яким мав іти св. Порфирій, застелили терням, 
покопали ровами, навезли багато гною і розкурили смердючий 
дим аби тяжко було пройти. Це зробили з ненависті до християн 
і з бісівської злоби до св. Порфирія. З важким трудом христия-
ни зі своїм єпископом змогли пройти тією дорогою, і аж вночі 
прибули до міста.

У Газі було вісім поганських храмів і лише одна Христова 
церква. Важкою була праця Порфирія, та він надіявся в усьому 
на Бога, й Господь справді допомагав йому.

У той час в Газі і її околицях була велика посуха. Місту за-
грожували неврожай та голод. Погани говорили, що це сталося 
через нового єпископа, бо їхній бог їм сказав, що з його приходом 
спаде на місто нещастя. Коли два місяці не було дощу, погани сім 
днів приносили жертви в храмі свого найбільшого бога Марнаса. 
Та дощу не було. У народі панувало велике роздратування; була 
небезпека, що погани звинуватять християн і нападуть на них. 
У тому горі св. Порфирій просив у Бога світло — що має робити. 
Тоді, наказавши своїм вірним постити, скликав їх до церкви на 
всенічне чування, а вранці повів народ походом довкола міста, 
завів до старенької церкви св. Тимотея за містом, де усі пробули 
цілий день у молитві й пості.

Коли ввечері верталися додому, то застали міську браму замк-
неною, бо погани не хотіли пустити їх назад. Близько двох го-
дин Порфирій з людьми стояли перед містом і ревно молилися. 
Господь не засоромив своїх вірних дітей: перед заходом сонця 
подув сильний вітер і випав великий дощ. Тоді погани дуже зра-
діли, охоче відчинили міську браму, прилучилися до християн та 
разом з ними славили Господа окликами: «Христос є Богом! Він 
є переможець!». Ця подія й чудесне оздоровлення однієї жінки 
так вразила поган, що багато з них навернулися до Христової 
віри. Але решта поган не прийняли тієї ласки і озлоблені, що 
християн побільшало, ще завзятіше стали шкодити їм. Почали 
їх переслідувати, не давали торгувати на базарах і займати в 
місті високі посади.

Щоб оборонити себе й своїх вірних від переслідування поган, 
св. Порфирій послав Марка зі скаргою до імператора, а опісля 
ще й сам вибрався з митрополитом Іваном до Царгорода.
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Прибувши туди, насамперед відвідали св. Івана Золотоустого, 
Царгородського патріарха. Він прийняв їх з радістю й любов’ю, а 
коли довідався про мету їхнього приїзду до столиці, представив 
їх двірському урядникові Амантієві, який посприяв їхній зустрічі 
з царицею Євдоксією. Одержавши від них благословення, вона 
обіцяла попросити імператора владнати їхню справу. Але імпе-
ратор відмовився виконати їхнє прохання. Євдоксія повідомила 
обох владик про неприхильну відповідь імператора Аркадія, 
але водночас обіцяла постаратися вплинути на імператора. По-
дякувавши цариці за її доброзичливість, сказали: «Потрудись, 
Євдоксіє, для Христа, а Він за твій труд дасть тобі сина, що на 
твоїх очах стане імператором і довгі роки проживе в добрі». Ца-
риця зраділа такому благословенню, бо мала три донечки і тепер 
чекала на наступну дитину та сердечно бажала, щоб народився 
син. Передбачення владик справді сповнилося: Бог дав цариці 
сина. На царському дворі панувала велика радість. Щаслива 
Євдоксія дуже хотіла допомогти єпископам, але, щоб знову не 
наразитися на відмову імператора, який не хотів дратувати 
поган, знищуючи їхні божниці, вирішила дістати імператорську 
згоду хитрістю. Прикликавши владик до себе, сказала їм подати 
письмове прохання, щоб імператор приборкав поганську злобу, 
а водночас дав кошти для збудування християнських церков 
та на духовенство. Той лист цариця наказала після хрещення 
вкласти малому синочкові Теодосієві в руку. Коли після хрещення 
принесли дитину до царської палати й передали цариці, вона по-
цілувала його й занесла до імператора. Бачивши його в доброму 
настрої, стала просити Аркадія, щоб наказав сповнити перше 
прохання, передане їхньому синові в день такої великої радості. 
Імператор прочитав його й сказав: «Важке це прохання, та ще 
важче було б не сповнити його задля нашого сина». Прикликав-
ши митрополита Івана і св. Порфирія, наказав видати для них 
відповідну грамоту з прихильним полагодженням їхньої справи, 
а водночас послав до Гази чесного і справедливого патриція 
Синеґія стежити за виконанням царського наказу. А цариця, 
прощаючись з владиками, дала св. Порфирію багато золота для 
спорудження у Газі мурованої церкви й дому для подорожніх. 
Також імператор вручив від себе єпископам багаті дари: цер-
ковний посуд й золото.

Коли св. Порфирій з митрополитом прибули до Палестини, 
християни вийшли їм назустріч з піснями й хрестом. Привітав-
шись зі своїм вірним людом, пішли обидва єпископи до міста, 
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а з ними весь похід. Вони проходили через міську площу, на 
якій стояла статуя Венери. Тоді поганський ідол упав на зем-
лю й розбився на дрібні шматки. Після десяти днів прибув до 
Гази Синеґій з військом, прочитав людям наказ імператорський, 
звелівши спалити вісім поганських божниць, обшукати доми, 
порозбивати поганські статуї та попалити окультні книги. Бог, 
щоб навернути поган до правди, руками св. Порфирія робив 
численні чуда, так що багато поган просили святого хрещення, 
до якого св. Порфирій допускав їх лише після довгого випробо-
вування й щоденних наук.

На місці храму головного божка Марнаса св. Порфирій ви-
рішив збудувати нову церкву. Святий перший почав носити 
каміння на Божий храм. За його прикладом пішли й інші хри-
стияни, і при співі псалмів почалось будівництво, що тривало 
п’ять років. На сам Великдень 408 року св. Порфирій посвятив 
церкву й, сповнений радості, сказав: «Надіюсь на Бога, який, 
збільшивши наше стадо, помножить його так, що ця церква 
буде для нього замала». Завдяки апостольській ревності святого 
й багатьом чудам, які Бог робив за йо  го молитвами, християн 
значно побільшало, і так місто повністю звільнилося від поган-
ства та ідолів.

Спочив св. Порфирій у Бозі 26 лютого 420 року після 24 років 
ревної апостольської праці над спасінням людських душ. Мощі 
святого спочили під церквою, яку він збудував у місті Газі.
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ПРЕПОДОБНИЙ ПРОКОПІЙ ДЕКАПОЛІТ,
ІСПОВІДНИК

Походив св. Прокопій з тієї частини Палестини, що мала наз-
ву Декаполіс — від десяти міст, які знаходились на схід від Га-
лилейського озера. З ранньої молодості полюбив св. Прокопій 
чисте умертвлене життя і був щасливий, що міг служити Богу 
монашим життям.

Коли у VIII столітті грецький імператор Лев ІІІ Ісавр (717–741) 
почав переслідувати правовірних християн за вшанування свя-
тих ікон, св. Прокопій, непохитний стовп Христової віри, мужньо 
й безбоязно виступив проти іконоборства. Словом святої прав-
ди він перемагав хитрі мудрування єретиків та засоромлював 
їх перед народом. Тим накликав на себе гнів імператора, який 
наказав ув’язнити його й безпощадно бити, обдирати його тіло 
залізними гаками, а потім вкинути до темниці. Всі терпіння 
зносив св. Прокопій разом зі св. Василієм1, вірним співбратом 
його монашого життя. Терпів у в’язниці Прокопій аж до смерті 
імператора Лева. Решту свого життя провів преподобний у тиші 
монастиря серед молитви й духовних вправ, наставляючи інших 
на шлях чеснотливого життя і приводячи їх до спасіння. Відій-
шов до Христа в глибокій старості, багатий на заслуги за своє 
суворе монаше життя й терпіння Христового ісповідника, який 
аж до крові боровся за збереження чистоти віри.

1 Див. 28 лютого (13 березня), ст. 373.
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ПРЕПОДОБНИЙ ТАЛАЛЕЙ

Святий Талалей походив з Кілікійського краю. Знехтувавши 
марнотою цього світу, він прийшов до обителі преподобного 
Сави Освяченого. Там він полюбив життя, сповнене молитви та 
самовідречення, прийняв на себе ангельський образ, а згодом 
став священником. Через декілька років святий прийшов у місто 
Гавала1, що в Сирії, яке перебувало під Лаодикійською митропо-
лією. Приблизно за чотири кілометри від того міста була велика 
могила, а на ній — старе бісівське капище, довкола якого були 
старі-престарі гроби; перебувало тут багато демонів. Це місце 
було страшним для всіх, які біля нього проходили, бо демони не 
лише страшили примарами та привидами, але й нападали на лю-
дей та худобу і кривдили їх. Чувши про те, преподобний Талалей 
пішов і оселився там, звівши малу хатинку. Він жив для Бога, 
постом та самозреченням умертвлював своє тіло та безнастанно 
вдень і вночі молився. Демони не хотіли терпіти такого сусіда, 
тому зібрали свої нечисті полчища і з великою люттю кинулися 
нападати на нього. Вони страшили його жахливими голосами, 
погрожували вбити і всілякими хитрими підступами намагалися 
відігнати святого з того місця. Преподобний Талалей міцно в 
Бозі утверджувався та, загороджуючись молитвою і знаменням 
хреста, стояв проти них як хоробрий воїн і насміхався з немічної 
їхньої сили. Довгий час цілими днями, а найбільше ночами, мав 
він таку боротьбу. Та врешті з Божою допомогою він переміг їх. 
Демони зі соромом втекли, не мігши здолати непереможного 
Христового воїна. Після того, як Божий угодник прогнав бісів, 
зробив собі дуже тісну келію: близько метра в висоту і в ширину 
один метр. У цій келії він не тільки стояти, але і сидіти рівно не 
міг. Десять років св. Талалей перебував у такій тісноті.

Одного разу прийшов відвідати святого Киринейський єпи-
скоп Теодорит і застав його за читанням Божого слова. Тоді 
єпископ запитав його: «Чому ти вибрав собі таке життя?». На 
це Талалей відповів: «Маю багато гріхів і знаю, що великі 
вічні муки мене чекають. Тому знайшов для себе таку 
добровільну в’язницю, щоб, караючи тіло цими малими 
муками, врятуватися від великих вічних мук». Почувши 
таку відповідь, єпископ отримав велику духовну користь від 
відвідин Божого угодника.

1 Сучасне місто Джебла на заході Сирії.
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Преподобний Талалей отримав від Бога дар творити чуда, зці-
лювати всілякі хвороби і недуги не лише в людей, але й у худоби. 
Через те багато хто до нього приходив, як до джерела цілющого. 
Отримували не тільки тілесне здоров’я, але й душевне, бо елліни, 
які були в навколишніх селах, наверталися до Господа нашого 
Ісуса Христа. Завдяки чудам, які робив Бог через св. Талалея, всі 
ідолопоклонники, що перебували в межах міста Гавали та жили 
між християнами, були приведені до пізнання істини та про-
світилися святою досконалою вірою. Новонавернені християни 
допомогли преподобному зруйнувати бісівське капище. І коли 
він очистив те місце від давньої бісівської нечисті, то збудував 
на ньому церкву в честь всіх святих мучеників та встановив 
там щоденні Богослужіння. Решту своїх днів, аж до похилого 
віку, святий прожив у звичних для себе монаших подвигах та, 
угодивши Богові, переставився до Нього. Святий Софроній Єру-
салимський про цього преподобного у збірнику «Лимонар» пише 
так: «Пресвітер Лаври святого Сави, авва Петро, розповідав усім 
про причину, чому авва Талалей Кілікійський, який перебував 
шістдесят років у чернецтві, ніколи не переставав плакати. 
Він говорив: “Цей час, браття, Бог нам дав на покаяння. 
Якщо ми його втратимо, то будемо за те дуже покарані”».

ПРЕПОДОБНИЙ ТИТ, ПРЕСВІТЕР ПЕЧЕРСЬКИЙ

Святий Тит був ієромонахом Печерського монастиря. Його 
співбратом в монашому житті був диякон Євагрій. Вони обоє 
були сердечними приятелями та взірцем єдності й братньої лю-
бові для всього монастиря. Ворог людського роду, що ненавидить 
добро, посіяв між ними ворожнечу. Він так потьмарив їх гнівом 
та ненавистю, що вони один на одного навіть глянути не хотіли, 
але всіляко взаємно один одного уникали. Коли один з них ішов 
у церкві з кадилом, то другий втікав від кадильного диму. Якщо 
ж той не відходив, то інший минав його, не покадивши. Багато 
часу вони перебували у цій великій гріховній темряві. Навіть 
насмілювалися приносити Божественні Дари та причащатися 
Ними, не примирившись між собою. Брати, що жили з ними в 
монастирі, багато разів просили їх примиритися, але вони ані 
слухати про те не хотіли.
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Одного дня з Божого допусту Тит тяжко захворів і вже не мав 
надії на життя. Тоді він почав гірко плакати через своє прогрі-
шення і з великим розчуленням просив, щоб переказали диякону 
Євагрію: «Пробач мені, брате, задля Господа, що образив тебе 
своїм гнівом». Той же не лише не пробачив, але ще й жорстоки-
ми словами проклинав його. Зажурені брати, бачивши, що Тит 
уже помирає, притягнули Євагрія силоміць, щоб попрощався з 
братом. Хворий, побачивши його, зразу зі сльозами в очах впав 
ниць перед його ногами, кажучи: «Прости мені, отче, і благосло-
ви!». Але Євагрій відвернувся від брата і перед усіма промовив 
жахливі слова: «Ніколи не хочу бути з ним примиреним, ані в 
цьому віці, ані в прийдешньому». Коли він це промовив, вирвався 
з рук братів і зразу впав. Брати хотіли підняти його, але побачи-
ли, що він мертвий. Вони навіть не могли йому ані рук зігнути, 
ані замкнути уста, ані очей стулити, бо так застиг, наче б давно 
помер. Хворий же Тит у той час встав здоровим, ніби ніколи не 
хворів. Через таку раптову смерть одного, а швидке одужання 
іншого всіх присутніх охопив жах. Після цього Тит розповів 

братам: «Коли я тяжко 
захворів і перебував у 
гніві, бачив ангелів, що 
відступилися від мене 
і плакали над загибел-
лю моєї душі, а демони 
в той час раділи. Тому 
я попросив вас, щоб ви 
пішли до брата і випро-
сили для мене прощен-
ня. Коли ж ви привели 
до мене Євагрія і я по-
клонився йому, а він від-
вернувся від мене, то я 

побачив одного немилостивого ангела, який тримав палаючий 
спис. Цим списом він вдарив Євагрія за те, що він не хотів мені 
простити. І зразу той впав мертвий. Мені ж ангел подав руку 
і підвів мене — і ось я здоровий».

Брати були такі настрашені цим, що довго плакали за по-
мерлим Євагрієм та поховали його. Очі і уста він мав відкриті, 
а руки залишились розтягнені. Самі ж брати почали дуже ос-
терігатися гніву, прощаючи, коли хтось на когось мав образу. 
І добре пам’ятали Господні слова: «Кожний, хто гнівається на 
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брата свого, підпаде судові» (Мт. 5, 22). Але найбільше Тит, ба-
чивши, що знайшов мир зі самим Богом, який вберіг його від 
тілесної і духовної смерті, відтоді ані не думав гніватись. Він 
зовсім викорінив гнів зі свого життя і здобув ніколи не минаючу 
братню любов, яка є союзом досконалості. Також святий здобув 
досконалий мир і, проживши ще деякий час, віддав свого духа 
в руки Небесного Отця.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК КАСТУЛ1

У 284 році Діоклетіан був 
обраний римським імперато-
ром. На початку свого правлін-
ня він насторожено ставився 
до християн, але не пересліду-
вав їх і навіть доручав їм висо-
кі посади та військові звання. 
Але згодом, з ініціативи свого 
співправителя Галерія, розпо-
чав одне з найжорстокіших 
переслідувань християн.

У той час управителем ім-
ператорського палацу в Римі 
був шанований і ревний хри-
стиянин Кастул, який навер-
нув до віри багатьох поган і 
в час переслідувань християн 
всіляко допомагав їм. Най-
більшу послугу Кастул робив переслідуваним християнам тим, 
що надав їм притулок на верхньому поверсі імператорського 
палацу, де сам жив. Тут він переховував від поган-шпигунів і 
святого папу Гая (283–296), тут він таємно збирав віруючих на 
Богослужіння і забезпечував усі їхні потреби. Його оселя стала 
храмом Господнім, де християни постійно перебували в молитві, 
зміцнювалися у вірі, підбадьорюючи один одного до витривалості 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 26 березня, а Східна — 
18 грудня.
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та хоробрості, щоб за Ісуса Христа не боялися прийняти навіть 
мученицьку смерть.

Прекрасним помічником у цій святій справі був його друг 
Тивуртій, побожний римлянин знатного походження. Обидва 
святі мужі були наділені Богом даром чудотворення, так що за 
їх заступництвом багато важкохворих чудесно оздоровлювали-
ся. Через ці чудеса багато поган навернулися до Христа, так що 
Церква продовжувала зростати навіть під час найжорстокішо-
го переслідування в Римі. Довгий час християни перебували в 
безпеці під опікою св. Кастула, бо ніхто не підозрював, що вони 
зустрічаються прямо в імператорському палаці. Кастул, який був 
ключником в палаці, обережно вводив до своєї оселі християн, а 
також навернених поган, щоб папа Гай ретельно навчив їх віри 
та охрестив. Про християнських матерів і дів дбала побожна 
дружина Кастула св. Ірена. Накінець погани все ж вистежи-
ли таємне місце зібрання християн. Імператорський намісник 
Фабіан наказав схопити Кастула і всіх віруючих, які ховалися 
разом з ним, та посадити їх у в’язницю. Усі полонені залишалися 
непохитними у своїй вірі, мужньо визнали Ісуса Христа і осягли 
мученицького вінця.

Залишався ще Кастул, якого довго тримали у в’язниці для 
спеціального розслідування. Його притягнули на суд і закликали 
відректися Христа та принести кадило поганським богам Марсу 
і Юпітеру, інакше погрожували муками. Але цей святий муж 
не лякався ні мук, ні смерті, і славно сповідував віру в Ісуса 
Христа. Тому його тричі розтягнули на катівні і жорстоко били. 
Під час цих мук він молився: «Ось, це є той прекрасний день, 
якого я бажав, це година, яку я вітаю понад усі радощі. Дякую 
тобі, Господи Ісусе Христе, що удостоїв мене страждати за 
Твоє Ім’я!». Накінець префект наказав напівмертвого мученика 
кинути в глибоку яму і засипати піском. Через деякий час хри-
стияни винесли тіло св. Кастула з ями і з шаною поховали його 
на Лавіканській дорозі поблизу Рима.

Почитання св. Кастула поширилося особливо в Празі ще на 
початку XIII століття. До 1234 року був закладений теперішній 
храм св. Кастула у Старому місті. Невідомо, як потрапила до 
Праги голова св. Кастула, яка у 1368 році згадується серед святих 
мощів собору св. Віта. Приблизно за рік голова св. Кастула разом 
з іншими святими мощами була подарована храму св. Кастула 
в Старому місті, де вона досі зберігається на головному вівтарі 
з побожністю і пошаною.
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ПРЕПОДОБНИЙ ВАСИЛІЙ ДЕКАПОЛІТ, ІСПОВІДНИК

Святий Василій жив за царювання 
іконоборця Лева ІІІ Ісавра (717–741). 
Покинувши світ і все, що в світі, пі-
шов у монастир і став монахом. Там 
він провадив святе життя. Коли відки-
далося шанування святих ікон, Васи-
лій твердо протистояв іконоборцям — 
через те його схопили і довго мучили. 
Проте він не підкорився і не погодив-
ся з їхніми єресями, а за правду був 
готовий померти. Василій мав також 
вірного товариша і співстраждальця — 
св. Прокопія1. Коли їх мучили, то роз-
дирали гаками ціле тіло і шию, а потім 
вкинули у темницю. Святий Василій 
довго перебував в оковах, допоки не 
загинув беззаконний цар. Коли ж по-
мер той кат, відпущено було на свободу преподобного Василія 
зі св. Прокопієм й іншими ісповідниками. І жив він так, як і 
раніше, в постах, у молитвах і самозреченні. Багатьох приводив 
до правовірної віри і наставляв на чеснотливе життя. Проживши 
так достатньо років і угодивши Богові, з молитвою і подякою на 
устах, блаженний Василій 747 року перейшов до Господа, якого 
змалку любив понад усе.

1 Його пам’ять вшановуємо 27 лютого (12 березня), див. ст. 367.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПРОТЕРІЙ, 
ПАТРІАРХ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ

В єгипетській Олександрії, після переставлення святого патрі-
арха Кирила1, у 444 році його місце зайняв єретик Діоскор. Він 
підтримував єресь Євтихія, архимандрита Константинополя. Той 
єретик заперечував людську природу Ісуса Христа. Він навчав, 
що в Ісусі є тільки одна природа — Божественна. А це є велика 
єресь, бо заперечує страждання Ісуса Христа. Бо Ісус, як Бог, 
страждати не міг, тільки як людина. А якщо, як вчив Євтихій, 
Ісус Христос не мав людської природи, то не міг страждати і по-
мерти. А тоді смерть і воскресіння Його були не реальні, а тільки 
уявні — ірреальні. Цією Євтихієвою єрессю Діоскор наповнив 
увесь Єгипет.

Жив тоді в Олександрії нездоланний у правовірних догмах 
священник на ім’я Протерій. Він через молитву і святе життя 
отримав від Бога дар мудрості і розуму. Коли Протерій бачив, що 
багато людей схиляється до Євтихієвої єресі, то як ревний воїн 
Христа виступив за правовір’я і непохитно чинив твердий спро-
тив усім єретикам. У словесному змаганні він був непереможний. 
Патріарх Діоскор гнівався на Протерія і, бажаючи схилити його 
до свого однодумства, лестив йому і вшанував честю першого 
священника в Олександрії, але нічого тим не досягнув. Святий 
Протерій був непохитний у правдивій вірі, бо добре навчився 
правовір’я від св. Кирила, який був перед Діоскором Олексан-
дрійським патріархом.

Імператор Маркіян у 451 році скликав у Халкедоні IV Все-
ленський Собор, де єресь Євтихія була остаточно засуджена. На 
соборі було викрито і Діоскора як прихильника єресі. Він був 
скинутий з патріаршого престолу і як єретик відлучений від 
Церкви. Його було вигнано на заслання, де за якийсь час він 
помер. Замість нього в Олександрії на патріарший престол серед 
правовірного духовенства вибрали св. Протерія, який був до-
стойний такого сану. Проте весь Олександрійський народ, який 
був обманений і отруєний єрессю Діоскора, не погоджувався з 
тим, що Протерія вибрали на патріарха. Увесь люд був обмане-
ний і підбурений єретичними священниками. Коли св. Протерій 
законно прийняв патріарший престол, то почав навчати людей 
ісповідувати те віровизнання, яке було утверджене IV Вселен-

1 Його пам’ять вшановуємо 9 (22 червня).
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ським Собором в Халкедоні. Тоді почався серед людей шум і га-
лас. Єретики, які були висвячені Діоскором: священник Тимотей 
Елур і диякон Петро, разом з іншими подібними клириками не 
прийняли постанови Халкедонського Собору і не хотіли мати 
нічого спільного зі св. Протерієм. Вони робили в народі розкол і 
підбурювали людей до бунту.

В Олександрійській Церкві настав великий розбрат. Одні три-
малися св. Протерія, інші хотіли Діоскора і проклинали догми, які 
були утверджені святими Отцями. Бунтівники чинили заколот і 
бійку, бажаючи напасти на патріарха. Заколотники лихословили 
св. Протерія, ще й казали, що він єретик і патріаршої гідності 
не достойний. Багато терпів святий від бунтівливого та єретич-
ного люду. Для свого захисту патріарх був змушений просити 
військової охорони, але навіть і після цього завжди перебував у 
небезпеці, очікуючи народного повстання. Люди вже були під-
бурені проти влади і нападали в місті на царське військо. Тоді 
в Олександрію прийшов зі свого міста начальник Тиваїди, щоб 
вгамувати бунт. Коли люди побачили його з військом, то почали 
на воїнів кидати каміння. Ті ж, бачивши народне повстання, 
побігли і закрилися в одному храмі. Люди, прибігши, обступили 
той храм і усіх воїнів спалили живцем.

Коли почув про все, що сталося, благочестивий імператор 
Маркіян, то вельми розгнівався і послав ще більшу військову 
силу, щоб зупинити повстання. Він наказав забрати з міста пше-
ницю і зерно, що привозили кораблями до єгипетських міст і до 
Олександрії, та вже не привозити збіжжя до Олександрії, але в 
Пилусію, а звідти — до Царгорода. Ще забрав в олександрійців 
народні лазні і деякі інші пільги та всіляку свободу, і заборо-
нив звичні для них видовища. Через те журилися громадяни, 
а найбільше через нестачу хліба, бо були охоплені голодом. Тоді 
нарешті вгамувалися і просили патріарха Протерія, щоб пішов 
та попросив за них імператора. Святий пішов до правителя і 
просив за своє місто та схилив його на милість — тоді отримав 
все, що просив. Насамперед було подаровано Олександрії сво-
боду і повернено хліб. Проте прожив святитель Божий на своєму 
престолі в мирі лише один рік. А вищезгаданого Тимотея, що не 
хотів покаятися, і тих заколотників, які були з ним, відлучив від 
святої Церкви.

Після цього побожний імператор Маркіян переставився і 
знову розкольники-єретики почали підбурювати нерозумний 
народ до бунту. В цьому замислі вони не зупинилися, аж поки 
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не здійснили зла, яке надумали. Той бо лукавий Тимотей, який 
був чарівником і сильно зв’язаний окультизмом, хитро обдурив 
єгипетських монахів, що жили в монастирях і у пустельних ски-
тах. Дочекавшись безмісячної ночі, він накрився темним одягом 
і обходив монаші келії, кличучи кожного монаха на ім’я. Кожен із 
монахів, коли почув, що хтось його кличе, то питав, хто то є і чого 
потребує. Тимотей казав: «Я — один зі службових духів, посланий 
від Бога сказати вам, щоб ви не входили у спілку з Протерієм та 
щоб не приймали Халкедонського Собору. А Тимотея, що зветься 
Елур, поставте патріархом Олександрії». Так підступний хитрун 
за допомогою біса і чарів їх обманув. Ченці не зрозуміли, що то 
був ворожий підступ, та повірили брехні, немов правді. Згодом 
один одному розповідали про те видіння, наче про ангельське, 
і всі з ним погодилися. Тоді, зібравшись великою громадою, 
постановили, немов на війну, іти в Олександрію, бо гнівалися 
на невинного правовірного патріарха Протерія і хотіли вигнати 
його з Церкви.

Тим часом Тимотей в Олександрії одних брехливо навчав, 
інших таємно наймав, даючи їм гроші, і так зібрав собі великий 
полк бунтівників. Дочекавшись принагідного часу, коли началь-
ника міста Діонисія в Олександрії не було, він пішов до церкви 
з великою силою народу і з найнятим озброєним військом та з 
обманеними монахами, які були прийшли до нього. Мав же із 
собою якихось двох єпископів, які через єресі були відлучені 
від Церкви. Знаходились при ньому й клирики, які також були 
відлучені за свої провини. Тоді єпископи-єретики висвятили Ти-
мотея і проголосили його Олександрійським патріархом. Вони не 
боялися церковних правил, ані царських законів, ані не чекали 
на жодний суд — бо всю свою надію поклали на збунтований 
народ і на багатьох обманених монахів.

Святий патріарх Протерій, бачивши такий бунт, не мав ні від 
кого допомоги і заступництва, бо і начальника Діонисія також 
не було в місті. Тоді він вирішив втікати — втаївшись від усіх, 
вийшов вночі з міста. Коли ж він відпочивав у таємному місці, 
явився йому у видінні святий пророк Ісая і сказав: «Повернися в 
місто, бо я чекаю, щоб тебе взяти». Побачивши те видіння і зро-
зумівши зі слів Ісаї, що його чекає мученицька смерть, Протерій 
повернувся до Олександрії і увійшов у церковну хрестильницю. 
Бунтівники хотіли вбити святого і всюди його шукали. Коли до-
відалися, що він у хрестильниці, замкнули його, а потім, зваблені 
Тимотеєм, увійшли і жорстоко вбили святого, проколовши його 
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палицями з гострими залізними наконечниками. Вбили також і 
шість чоловіків, які були зі св. Протерієм. Пролили невинну кров 
в той день, коли за нас був убитий наш Господь Ісус Христос — 
на Велику П’ятницю 457 року. Проте ворогам ще не досить було 
того, не заспокоїлися пролиттям невинної крові. Мертве тіло 
св. Протерія тягнули на середину міста. Там вбивці з іншими 
збунтованими людьми били його тіло усім, чим було, і шматували 
на частини. Найстрашнішим було те, що деякі люди з великої 
люті своїми зубами, наче пси і звірі, роздирали тіло святого па-
тріарха. Тоді розпалили великий вогонь і спалили тіло святого, 
а порох в повітрі розвіяли. За велінням беззаконного патріарха 
Тимотея спалили також і патріарший престол, бо його немовби 
осквернив правовірний Протерій.

Після такого лютого вбивства лжепатріарх Тимотей Єлюр по-
слав своїх воїнів у всі єгипетські міста, щоб вигнати правовірних 
єпископів, а на їхнє місце поставити інших, яких вибрав він сам. 
Тоді всі правовірні єпископи і священники були обурені такою 
кривдою. Тому написали свої слізні прохання до благочестивого 
імператора Лева І (457–474), який царював після Маркіяна, і до 
патріарха Царгородського Анатолія (449–458), сповіщаючи про 
все, що сталося, і просячи врятувати Олександрійську Церкву 
від такої тиранії.

Імператор і патріарх сильно жаліли через таке нелюдське та 
невинне вбивство святого патріарха Протерія. Імператор одра-
зу послав своїх воєначальників з військовою силою і покарав 
бунтівників: одним повідтинали руки, іншим повідрізали язики, 
одних закували в кайдани і ув’язнили, а ще інших відіслали у 
заслання. Лжепатріарха Тимотея з його єпископами і клириками 
правитель передав церковному суду. Судили його правовірні 
єпископи. Тимотей прийняв відплату за своїми ділами: його 
позбавили не тільки священства, але цілковито відлучили від 
Церкви і християнства, тоді відіслали у вигнання в той самий 
край, де помер його вчитель — єретик Діоскор. А замість нього 
обрали на патріарха іншого Тимотея, правовірного і мудрого 
мужа, якого всі любили за його чеснотливе життя. Аж тоді настав 
мир і спокій у Христовій Церкві в Олександрії.
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СВЯТИЙ КЕСАРІЙ НАЗІАНСЬКИЙ1

Це відбулось одного жахли-
вого дня 11 жовтня 368 року.
Вдосвіта, коли ще люди спали, 
несподівано стався землетрус. 
За декілька секунд була знищена 
вся краса міста Нікеї. Убогі хати-
ни і багаті палаци були в руїнах. 
Під уламками будівель опини-
лися люди, які ще вчора безтур-
ботно веселились. Тільки деяким 
вдалося врятуватись, між ними 
був і Кесарій, квестор2 з Вітинії. 
Безсумніву, це Бог врятував його 
завдяки молитвам його старшо-
го брата Григорія Назіанського. 
Кесарій був вражений до глиби-
ни душі, бо він вже багато років 
зволікав зі своїм наверненням 

до Бога та святим хрещенням. Однак під час того жахливого 
моменту, коли все навколо нього тряслося, в його збентеженій 
душі, як блискавка, промайнуло пізнання — все земне промине.

Пройшло доволі часу, коли його з труднощами витягнули з 
руїн. Тоді він вирішив: «Прощай, світе! Хочу шукати інший дім, 
який побудований на твердому фундаменті, який ніколи не впа-
де і перебуватиме навіки». Кесарій негайно охрестився, роздав 
свій маєток бідним і постановив посвятити своє життя Богу, яке 
хотів провадити на самоті. Бог прийняв його жертву — через 
декілька днів після святого хрещення Кесарій помер. Сталося 
це 369 року.

1 Його пам’ять вшановуємо 25 лютого (10 березня).
2 Квестор — у Стародавньому Римі молодша службова особа, помічник 
консула, слідчий, казначей.
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ПРЕПОДОБНИЙ ІВАН КАСІЯН

Святий Іван Касіян був 
одним з отців східного мо-
нашества. Він походив зі 
заможної родини, що в 
Галлії. У молодості отри-
мав високу освіту. Маю-
чи дар гострого розуму та 
завдяки пильним старан-
ням невдовзі він перевер-
шив у науці багатьох. Од-
нак понад усе він старався 
здобути Божу мудрість, пе-
редусім через читання Божого слова. Проводивши свою моло-
дість у чистоті й добрих ділах, юнак вирішив стати монахом. 
Тоді вирушив до Палестини, щоб поклонитися святим місцям 
та вступив у монастир біля Вифлеєму. Тут Касіян дізнався про 
славне життя єгипетських отців і захотів від них повчитися. 

Близько 390 року разом зі своїм духовним братом Германом 
пішов у Єгипет і два роки прожив у Вифлеємській обителі. Сім 
років вони пробули серед тамтешніх подвижників, живучи у 
скитах, монастирях і також в пустинних місцях. Там юнаки 
пильно навчались богоугодному життю. Про свою боротьбу в 
пустині Касіян пише так: «Християнин повинен з коренем ви-
рвати із себе пристрасть гніву, бо інакше ніколи не матиме 
спокою. Гнівлива людина — мов хижак. Поки ховається у своїй 
норі, не виявляє свою лютість назовні. Проте, як тільки поба-
чить жертву, відразу ж видно, що ховається у ньому. Пригадую 
собі, як я часто сердився на ніж, що затупився і повільно різав. 
Чи на тростину, якою хотів писати, але мені не підходила її 
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товщина. Або на кремінь, якщо зразу не міг добути з нього іскри 
і вже надоїло чекати. Демон інколи так підсилював відчуття 
злості, що мимоволі вирвалось з уст нарікання на дану річ. Так 
гнів позбавляв мене миру. Відвідавши одного старця, я запитав, 
що маю робити. Він розказав мені таке: “Запитуєш, як здобути 
і зберегти терпеливість та добродушність? Через правдиву 
покору. Вона нас утвердить у терпеливості, так що нам вже 
не треба буде ховатися у пустині, чи закриватися в келії, щоб 
уникнути прикрощів. Тому необхідно приймати усі кривди, при-
ниження та упокорення, завдані нам — справедливі чи неспра-
ведливі. Прикладом для нас є сам Господь Ісус, невинний Агнець. 
Хто дійсно задивиться на Спасителя, розп’ятого на хресті, той 
прийме всі прикрощі з любові до Нього, і навіть з радістю. Святі 
не лише не уникали різного роду терпінь, а навпаки — самі їх 
шукали. Розповім тобі один правдивий приклад.

Одна побожна жінка зі знатного роду в Олександрії посвятила 
себе служінню Богові й ближнім. Якось попросила архиєпископа 
Атанасія, щоб дозволив їй опікуватися вдовою, яка утримуєть-
ся з церковного майна. Патріарх благословив її добрий намір 
та наказав вибрати для неї вдовицю доброї вдачі, привітну й 
скромну. Жінка, взявши її до свого дому, почала служити їй у 
всьому. Однак побачивши доброту вдови, як та на кожному 
кроці проявляє їй вдячність, через кілька днів знову прийшла до 
владики і сказала: “Я просила таку вдовицю, котру б я заспоко-
ювала і перед якою могла би правдиво упокорятися”. Атанасій 
спочатку не зрозумів, що тим хоче вона сказати. Гадав, що 
вдова невдячна. Але, довідавшись від слуг, що жінці було підібрано 
найкращу з усіх, зрозумів, чого вона прагне. І наказав дати їй 
найприкрішу з усіх стару вдову — нетерплячу, сварливу, бала-
кучу та бунтівливу. Тепер за всю свою турботу благочестива 
жінка отримувала лише зневагу та прокльони. Неспокійна вдова 
навіть била свою добродійку. Натомість свята ще покірніше 
їй служила, приборкуючи її розлюченість лагідністю. Таким ви-
пробуванням вона досконало утвердилась у терпінні. Бо цю 
чесноту можна здобути лише тоді, коли смиренно переносиш 
страждання. Адже кожному відомо, що терпеливість отримала 
своє ім’я від слова терпіти».

До свого монастиря Касіян з Германом повернулись у 397 році. 
Проте ще того самого року знову вирушили у Єгипет, перебуваю-
чи там ще три роки. Завдяки цим подорожам блаженний Касіян 
зібрав велику кількість духовних повчань старців та життєписів 



381

отців пустелі. Опісля преподобний Касіян з Германом подались у 
Константинополь, де стали учнями святого патріарха Івана Золо-
тоустого, який згодом висвятив Касіяна на диякона. У 403 році 
вороги патріарха відправили у заслання. Царгородське духовен-
ство вислало Касіяна і Германа до папи св. Інокентія І, щоб пода-
ти йому правдиві вісті про події стосовно незаконного усунення 
їхнього владики з патріаршого престолу. У Римі преподобного 
Касіяна висвятили на священника.

Звідти він повертається до своєї батьківщини, до Галлії. Тут у 
місті Массілія1 святий заснував два монастирі, чоловічий і жіно-
чий, на зразок східних монастирів. Невдовзі вони наповнилися 
багатьма душами, яких надихнув приклад життя блаженного 
ігумена Касіяна. Для проводу й повчання своїх монахів препо-
добний отець написав багато творів, черпаючи з досвіду, який 
отримав від подвижників під час мандрівок по пустині. Свя-
тий Бенедикт, основоположник західного монашества, був тієї 
думки, що саме праці св. Івана Касіяна після Святого Письма є 
найнеобхіднішим читанням для монаха. Вони разом з «Прави-
лами св. Василія Великого» творять ядро «регул», тобто монаших 
правил, які св. Бенедикт упорядкував для свого чину.

За життя св. Івана Касіяна на Сході поширилась єресь царго-
родського патріарха Несторія. Він та його учні почали облудно 
стверджувати, що в Ісусі Христі треба розрізняти крім двох 
природ, також дві особи. Єретики навчали, що, мовляв, друга 
Божа Особа, Син Божий, не став правдивою людиною, а тільки 
замешкав у чоловікові Ісусі «як у храмі». Далі вони вчили, що 
Божій природі не можна приписувати людських діянь. За їхнім 
вченням, на хресті, начебто, помер лише чоловік Ісус. Так само 
вони заперечували, що Пресвята Діва є Богородицею, назива-
ючи Її лише родителькою Христа, чоловіка. Блаженний Касіян 
спростував усі ці єресі, написавши на прохання римського ар-
хидиякона, майбутнього папи Лева І Великого, сім книжок про 
Воплочення Божого Сина. Вони до сьогодні є безцінним скарбом 
для Церкви, бо є духовною зброєю проти оманливого вчення 
відступників. Третій Вселенський Собор в Ефесі 431 року за-
судив єресь Несторія, проголосивши правдиву науку Церкви, 
що в Ісусі Христі є дві природи — Божественна і людська, але 
тільки одна особа — Божа. Син Божий, прийнявши у момент 
Воплочення людську природу від Діви Марії, не перестав одно-

1 Сучасне місто Марсель у Франції.
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часно бути Предвічним Богом. Тому Їй справедливо належить 
титул Богородиця.

Преподобний Касіян спочив у Господі 435 року у заснованому 
ним монастирі св. Віктора.

ПРЕПОДОБНИЙ ІВАН ВАРСАНУФІЙ

Цей святий був родом з Палести-
ни. Святе хрещення він прийняв 
у 18 років, після чого він вступив у 
монастир. Там Іван мужньо йшов 
дорогою досконалості, наслідуючи 
Господа Ісуса Христа. За своє чес-
нотливе життя був призначений 
архиєпископом Дамаску у Сирії. 
Однак за якийсь час він зрозу-
мів, що йому буде тяжко спастися, 
маючи такий високий сан. Тому 
таємно звідти відійшов та подав-
ся до Олександрії. Щоб утаїтися, 
взяв собі нове ім’я — Варсануфій. 
З Олександрії подорожував до Ні-
трійської гори1, де покірно попро-
сив тамтешнього ігумена прийняти 

його як слугу старцям. Так, ніким непізнаний, під час дня служив 
своїм братам, а ночами гаряче молився. Праці в нього було бага-
то. З самого ранку, зразу ж після утрені, він забирав посудини 
з перед кожної келії. Тоді, ідучи до ріки, набирав у них воду і 
розносив назад.

Жив там один монах, який був несповна розуму. Той, намовле-
ний дияволом, творив святому багато ганебних пакостей: насмі-
хався з нього, обзивав його різними кличками, обливав помиями, 
а також занечищував відходами ліжко подвижника, від чого 
воно завжди смерділо. Ігумен, довідавшись про те, хотів покара-
ти того брата. Але преподобний Іван впав перед настоятелем на 

1 Нітрійська гора — один з колишніх відомих осередків пустельницького 
життя, розташований в південно-західній частині Єгипту.
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коліна та зі слізьми мовив до нього: «Це я є причиною братового 
гніву, пробач йому Господа ради!». І врятував його від кари. У 
чому таємниця, що святий міг так терпеливо зносити поведін-
ку цього брата, не тримаючи на нього гніву? Його терпеливість 
полягала в тому, що Варсануфій пізнав, ким він є перед Богом 
і що для нього зробив Ісус. Це пізнання він здобув у правдивій 
внутрішній молитві. Там, просвітлений світлом Святого Духа, 
ясно бачив свою гріховність та нікчемність, а одночасно безмірну 
Божу любов, яку Господь довів своїми великими стражданнями 
на хресті. Усі скорботи, що надходили на нього, здалися йому 
легкими й малими, бо він постійно пам’ятав про муки Спасителя 
та себе самого вважав гіршим від будь-якої людини.

Згодом Варсануфія впізнав однин з отців, преподобний Теодор 
Нітрійський. Не бажаючи людської слави, блаженний покинув 
обитель і втік до Єгипту. Отримавши від Бога дар прозорливості, 
він багатьох привів до покаяння, викриваючи їхні скриті думки 
та гріхи. Святий оберігав правдиву віру від єретиків, а написані 
ними книги принесли багато користі для християнських душ. 
Закінчивши добре свій життєвий подвиг, св. Іван Варсануфій 
з миром віддав свій дух Господеві, якому слава навіки! Амінь.

СВЯТИЙ ВУЛЬФРІК1

Святий Вульфрік жив у ХІІ столітті в Англії. Він був священ-
ником, але ще любив відвідувати світські забави. Коли одного 
разу він повертався на коні з полювання, жебрак попросив його 
нову монету. «Я навіть не знаю, чи маю в кишені нову моне-
ту», — відповів Вульфрік. Жебрак сказав: «Тільки-но пошукай, 
відразу знайдеш — навіть дві!». Святий здивувався тим словам 
і, пошукавши, справді знайшов в кишені дві нові монети. Ще 
жебрак додав: «Нехай віддячить тобі Той, з любові до якого ти 
мені їх дав. А я тобі звіщаю в Його Ім’я, що незабаром відійдеш 
на інше місце, де знайдеш спокій і до кінця життя служитимеш 
Богу та будеш покликаний до спільноти святих».

Незабаром Вульфріка перевели на інше місце, де він розпочав 
вести дуже суворе життя. В північній Англії жив убогий чоловік, 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 20 лютого.
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який не хотів терпеливо переносити свою нужденність, тому 
запродався дияволу, щоб таким чином отримати гроші. Пізні-
ше жалів, що таке зробив, і радився, як би він міг визволитись 
з-під влади злого духа. Тоді йому з’явився диявол і погрожував 
жорстокими муками, якщо той порушить укладену з ним угоду. 
Той чоловік не знав, що на це сказати. Тому вирішив піти до 
св. Вульфріка, сподіваючись, що святець напевно йому допо-
може. Коли прийшов до річки, злий дух його побачив і, повний 
гніву, затримав його та сказав: «Що хочеш робити, нужденний 
зраднику? Хочеш порушити угоду? Намарно! Тепер мусиш тер-
піти за свою зраду, якою ти відрікся Бога. Тому тепер жалюгідно 
втопишся». Під час цього тримав чоловіка так міцно, що той не 
міг зрушити з місця. Але ось що сталося. Вульфрік у видінні ба-
чив все, що відбувалося, і сказав до священника, який був біля 
нього: «Візьми з собою хрест і свячену воду та швидко йди до 
цього чоловіка. Покропи його свяченою водою і приведи до мене!». 
Священник так і зробив — вигнав злого, духа покропивши чо-
ловіка свяченою водою. А в той час Вульфрік молився. Опісля 
святий взяв бідолаху до своєї хатини і спонукав його щиро, 
зі скрушеним серцем визнати свої гріхи. Після доброї сповіді 
святий дав йому розгрішення і, запричащавши його Святими 
Тайнами, відпустив з миром.
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ДУХОВНІ НАСТАНОВИ-3

ПРО ПІСТ

Знаємо, що пророки та 
Божі мужі постили, і Го-
сподь Ісус постив та 40 днів 
нічого не їв. Але у Святому 
Письмі згадується, що саме 
тоді приступив диявол, 
щоб Його спокушати. По-
стили також пустельники 
та монахи. Але постять і 
погани, а особливо особи, 
посвячені демонам, щоб 
отримати від них духовну 
силу. Однак це не означає, 
що через це ми не повинні 
постити.

Що говорить про піст 
Господь Ісус? «Ти ж, коли 
постиш, намасти свою го-
лову й умий своє обличчя, 

щоб не показати людям, що ти постиш». І апостол каже: «Цар-
ство Боже не в їжі та питті». Але на іншому місці Ісус каже: 
«Зречися себе», що означає не тільки не піддатися нестриманості 
у їжі та питті, але передусім йдеться про внутрішнє самозречен-
ня. Ми повинні зрікатися себе вже в мисленні, потрібно зріка-
тися своєї гордості, свого гніву, своєї зарозумілості, своїх вимог, 
тобто свого его.

Один чоловік свідчить: «Як священник я пробував різні види 
посту. В юності я постив з 15 років так, що нічого не їв від чет-
верга ввечері до суботнього ранку. Але мотивацією, на жаль, не 
було те, що роблю це задля Господа Ісуса, але те, що в одній книзі 
було сказано, що це корисно для здоров’я. Це тривало близько 
двох років. Згодом умови вже не дозволяли так постити, чи рад-
ше дотримуватися здорової дієти. Пізніше я кілька разів повто-
рював тритижневий піст лише на воді, а іноді постив і більше 
трьох тижнів. З перспективи часу, коли критично оцінюю, на-
скільки це сприяло духовному зростанню, мушу констатувати: 
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якщо піст не пов’язаний з молитвою і певним усамітненням, 
результат дуже незначний. Він навіть завдав невеликої шкоди 
для здоров’я».

При тривалому пості приблизно за чотири дні організм перехо-
дить на інше джерело енергії, що пов’язано зі схудненням, і якщо 
людина зуміє в самому зародку перебороти думку чи спогад про 
їжу, то їй вже не важко постити, а навпаки — вона почувається 
бадьорою. Але проблема в тому, що після закінчення посту, коли 
потрібно переходити на нормальний режим харчування, з’яв-
ляється великий апетит. Негативні свідчення дають особливо 
ті люди, які постили не з духовної причини, а задля схуднення. 
Вони значно схудли, але потім з’явився такий апетит, що хоч-
не-хоч постійно думали про їжу, і набрали ще більшу вагу, ніж 
мали перед тим, як почали т. зв. дієту для схуднення.

Це критичний погляд на основі життєвого досвіду. Однак це 
не означає, що не потрібно постити. Багато хто наголошує на 
тому, що треба постити насамперед від цікавості, від гніву… Але 
ці поради стають лише фразами, якщо одночасно ми не будемо 
дотримуватися дисципліни в їді та питті. Що радить св. Васи-
лій? Перш за все, ціложиттєву поміркованість. Він каже: «Мірою 
стриманості є потреба». Монаху необхідно їсти помірковано 
і не бути перебірливим у їжі. Це корисно і для здоров’я. Іноді 
важче помірковано харчуватися, ніж радикально постити, а 
потім переїдатися.

Деякі з досвіду дійшли до практичного висновку і переда-
ли цей досвід: хто хоче постити, хай дотримується церковного 
посту, який є щоп’ятниці і пов’язаний з думкою про гіркі страж-
дання та смерть нашого Господа Ісуса Христа. Згідно з давньою 
традицією, можна пости і в середу. Під час Великого посту можна 
постити також в понеділок — добровільно, відповідно до можли-
востей. Можемо постити так, що впродовж дня постимо на хлібі і 
воді (а дехто постить лише на воді) і аж ввечері їмо легку страву. 
Хто має проблеми зі здоров’ям, тому добре було б порадитися з 
лікарем, наскільки можна постити.

Дехто розрізняє пости за видом страв, що вимагає великої 
уваги до їжі. Це важко і дорого, а також існує небезпека, що це 
може стати певною мірою ідолопоклонством. Але коли людина 
звикне до певного ритму посту, наприклад, понеділок, середа, 
п’ятниця, то є вільною і їй уже не важко постити у такому ритмі. 
Питання посту — це не тільки фізичне питання, але й психічне. 
Тому, коли піст закінчується вечерею, це певне психічне полег-
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шення, і людина легко звикає до такого посного ритму життя 
і не мусить купувати якісь спеціальні дорогі пісні страви. Крім 
того, протягом дня зекономить час, який може присвятити, на-
приклад, молитві або читанню Святого Письма.

У кількох монастирях, як чоловічих, так і жіночих, запровади-
ли такий ритм посту: тиждень має 7 днів, з яких 3,5 дні є піст. 
Біблійний символ трьох з половиною днів виражає певну мобілі-
зацію, яка пов’язана з останньою духовною боротьбою. Тиждень 
має 168 годин, половина з них — це 84 = 24 + 24 + 36 годин. 
Отож, у неділю ввечері монахи вечеряють і вже не їдять до по-
неділка до вечері. У вівторок посту немає, а коли повечеряють у 
вівторок, то постять до середи до вечора. У четвер знову немає 
посту, а коли в четвер повечеряють, то постять до суботнього 
ранку, до сніданку. Цей піст у монастирі зекономить багато часу, 
бо три дні на тиждень не потрібно готувати їжу, мити посуд тощо. 
Готується аж на вечерю простий суп і до нього — легка страва.

Відразу ж на кандидатурі і на новіціаті молоді монахи і мона-
хині звикають до цього ритму. Завдяки тому, що всі в монастирі 
постять, створюється така атмосфера, що піст сприймається як 
щось очевидне. Коли людина згадає про їжу, може перемогти цю 
думку позитивною мотивацією — можливістю пожертвувати це 
як покаяння за свої гріхи, а також як прояв любові до Ісуса, який 
терпів за мене. Це пригадуємо особливо у п’ятницю.

Перед тим, як розпочати прилюдну діяльність, Ісус постив у 
пустелі 40 днів, а тоді до Нього приступив диявол, щоб споку-
шати Його. Апостол Павло невдовзі після свого навернення був 
у пустелі в Аравії, де молитвою і постом готувався до своєї місії. 
Він пише: «Я пішов в Аравію, а потім знову повернувся у Дамаск» 
(Гал. 1, 17). Що стосується Мойсея, то перед отриманням Декало-
гу він перебував на горі Синай 40 днів і 40 ночей (Вих. 24, 18).

Апостол Павло пише: «Я привчився до всього: насичуватися і 
голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі» (Флп. 4, 12).
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЯ ЄВДОКІЯ

У часи правління імператора 
Траяна (98–117) у місті Іліополі1 
в провінції Сирії Коеле жила ді-
вчина на ім’я Євдокія. Вона була 
самарянкою. Будучи поганкою, 
вона нічого не чула про Христа 
Спасителя і Його науку, хоч в Ілі-
ополі було багато християн. Врода 
привела Євдокію до того, що вона 
стала найбільшою блудницею і 
грішницею міста. Таким ганеб-
ним способом життя вона зібрала 
величезне майно і була згіршен-
ням для всієї околиці. Серед забав 
і розкошів Євдокія зовсім не ду-
мала про Бога. Та Бог думав про 
неї і в Своєму милосерді готував їй велику ласку навернення.

Якось одного разу через Іліополь проходив монах Герман, 
настоятель чоловічого і жіночого монастирів. Він зупинився на 
ночівлю в домі свого приятеля християнина, який проживав по-
близу міських воріт. Його хатина була збудована так, що мала з 
домом Євдокії спільну стіну. Вночі Герман встав і за своїм звича-
єм молився та співав псалми. Потім почав читати вголос уривки 
зі Святого Письма, де йшлося про Страшний Суд, пекельні кари 
за гріхи та про вічне щастя праведних. За Божим провидінням 
Євдокія якраз спала у своїй спальні, що була за стіною кімнати, 
в якій молився монах. Його голосне читання розбудило її і вона з 
цікавості почала прислухатися. Ті слова так вразили її, що вона 

1 Сучасне місто Баальбек у Лівані.
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вже не спала до ранку. Насвітанку Євдокія звеліла прикликати до 
себе того, хто читав вночі книгу. І коли Герман до неї прийшов, 
вона запитала: «Хто ти, чоловіче, і звідки? Якого життя ти і 
віри? Розкажи мені правду, бо, почувши те, що ти читав вночі, 
я дуже стривожилася. Я маю великі багатства і лякає мене, 
що багатим загрожує вічний вогонь. Таких слів в книгах нашої 
віри я не чула. Якщо це правда, що ті, які грішать, передаються 
вогню, то хто може врятуватися?». Блаженний Герман спитав 
її: «Чи маєш чоловіка? Звідки в тебе таке багатство?». Євдокія 
відповіла: «Чоловіка законного не маю. Моє багатство зібране від 
багатьох чоловіків. Якщо багаті після смерті будуть засуджені 
на вічну муку, то яка мені користь від того, що маю? Краще 
мені замість багатства отримати вічне життя. Але чому ваш 
Бог так жорстоко ставиться до багатих? Хіба багатство для 
Нього мерзенне?». Герман відповів: «Само по собі не є багатство 
погане. Але якщо воно здобуте нечесно і витрачається на на-
солоди та гріховні похоті, тоді воно Богу мерзенне». Євдокія ж 
на те мовила: «Але я даю зі свого багатства милостиню». «Твоє 
багатство грішно набуте. Через те твої милостині не допомо-
жуть тобі спастися» — відповів Герман. Тоді Євдокія з плачем 
вигукнула: «Горе мені, я засуджена на вічну загубу, тому що 
жила задля тіла! Скажи мені, чи є якийсь спосіб, щоб могла я 
уникнути вічної пекельної муки?». Блаженний відповів: «Якщо 
цілим серцем навернешся до Бога, то Він змилосердиться над 
тобою і простить всі гріхи задля Ісуса Христа, Свого Сина, якого 
Він пожертвував, щоб спасти грішників». Далі Герман сказав їй 
запросити одного з місцевих священників. Дівчина послухалася 
його і прикликала до себе священника. Той прийшов, і разом 
з Германом говорили з Євдокією. Порадили їй, щоб зачинила 
в своїй кімнаті та впродовж семи днів молилася та каялася за 
свої гріхи і постом готувала свою душу до святого Хрещення. 
Через сім днів вони відвідали її, та перед ними стояла вже не 
та Євдокія, що перше. То була вбого одягнена каянниця, серце 
якої відвернулося від світу і його грішної розкоші та спочило в 
Бозі, який прийняв її, як другу Магдалину. Потім Євдокія з рук 
єпископа Теодота прийняла тайну хрещення. Згодом весь свій 
маєток віддала єпископові, щоб роздав його бідним. Відпусти-
ла усіх своїх рабів і сказала їм: «Давала вам приклад грішного 
життя, тепер даю вам приклад покаяння. Наслідуйте мене в 
ньому!». Так, молитвою і постами, сльозами і любов’ю, Євдокія 
почала сплачувати борг своєї молодості.
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Коли ігумен Герман побачив велику й щиру зміну в житті Єв-
докії, забрав її до жіночого монастиря, в якому він був настояте-
лем, і постриг у черниці. Там сестра Євдокія жила так свято, що 
своєю побожністю перевищила всіх інших сестер. Вони так полю-
били її, що після смерті їхньої ігумені Харитини вибрали св. Єв-
докію своєю настоятелькою, а Бог наділив її даром творити чуда.

Один з колишніх спільників Євдокії — багатий юнак на ім’я 
Філострат — захотів повернути її до попереднього гріховного 
життя. Він одягнувся в іночий одяг та пішов до Германа. Впавши 
перед ним на коліна, він просив, щоб прийняв його до монас-
тиря. Герман відраджував його, пояснюючи, що спосіб життя, 
який брати провадять, вельми для нього буде тяжким. Але юнак 
відповів: «Приклад покаяння колишньої грішниці Євдокії дає мені 
надію, що її молитвами та напоумленням отримаю силу подо-
лати всі труднощі». Ігумен повірив словам Філострата і попро-
сив одного монаха-старця, щоб відвів його до Євдокії. Та свята, 
отримавши світло від Бога, пізнала його прихований намір і так 
скартала його, що зі страху перед її словами він впав на землю 
мертвий. Але на її молитву Бог воскресив його. Після цього юнак, 
тепер вже по-справжньому, почав провадити покаянне життя.

Деякі з інших колишніх спільників Євдокії звели на неї на-
клеп перед головою міста Іліополя, поганином Аврелієм. Вони 
стверджували, що Євдокія, вступивши до монастиря, забрала з 
міста багато золота і срібла. Намісник послав туди відділ війсь-
ка, щоб Євдокію з усім її золотом привести до нього. Та Бог не 
дозволив їм цього зробити. Тоді Аврелій послав свого сина і дав 
йому ще більше військо, щоб здійснити задумане. Але дорогою 
до монастиря син раптово помер. За порадою своїх радників 
Аврелій звернувся до св. Євдокії та просив у неї помочі. Свята 
помолилася і Бог воскресив його сина. Побачивши таке чудо, 
Аврелій повірив в Ісуса Христа і з усією ріднею прийняв святе 
Хрещення. Згодом його син став єпископом, а дочка Геласія 
вступила до монастиря, де св. Євдокія була ігуменею.

Наступний управитель Іліополя Діоген, який переслідував хри-
стиян і був ревним ідолопоклонником, наказав силою привести 
до себе Євдокію на суд, де свята сміливо визнала Христову віру. 
Тоді Діоген звелів чотирьом воякам повісити її на катувальному 
дереві і сильно бити кряжистими палицями. Але Бог послав з 
неба вогонь, який обпалив намісника, і той впав мертвий. Один 
з воїнів, побачивши це, повірив в Господа і відв’язав святу. Він 
попросив, щоб через її молитву Бог воскресив Діогена. Після 
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довгої молитви св. Євдокія підійшла до мертвого і, взявши його 
за руку, сказала: «В Ім’я Господа Ісуса Христа, який воскрес із 
мертвих, встань і будь здоровий!». І так управитель Іліополя си-
лою Христовою повернувся до життя. Після цього через молитву 
святої Бог воскресив Фірміну — жінку збирача податків Діодора. 
Він, побачивши таке чудо, повірив у Господа і охрестився разом 
з жінкою та усім своїм домом. Також повірив і з цілим своїм до-
мом був охрещений Діоген. До кінця свого життя він був ревним 
ісповідником Христової віри.

Свята Євдокія у мирі повернулася до монастиря і жила у 
звичних для себе чернечих трудах. Часом приходила до Іліополя 
та утверджувала християн у святій вірі, переконувала невірних 
та приводила їх до Господа Ісуса Христа. Коли про це довідався 
наступник Діогена Вінкентій, то послав до монастиря вояків, 
щоб відтяли їй голову. Так свята преподобномучениця Євдокія 
отримала від свого небесного Нареченого нев’янучий вінець віч-
ної слави. За Христа була усічена 1 березня 120 року.

ПРЕПОДОБНИЙ ОМЕЛІЯН1

У граді Римському був 
один чоловік на ім’я Вікто-
рин, який з юності у бага-
тьох гріхах життя своє про-
вадив. Пізніше, у старості 
своїй, прийшов до пам’я-
ті і, згадуючи гріхи свої, 
тремтів перед Божим су-
дом. Увійшов-бо в один зі 
святих монастирів і впро-
сив ігумена прийняти його, 

відрікся від усіх речей світу цього і став монахом. Наречено ж 
було йому в чернечім образі ім’я Омеліян. І віддав себе в покору 
і послух, пильнуючи дану йому заповідь вдень і вночі. Мав же 
ненастанно пам’ять смертну в душі своїй, готувався завжди до 
страшного суду Божого — як відповідь дати за гріхи свої у день 

1 Його пам’ять вшановуємо 7 (20) березня.
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судний, коли все буде появлено, і у страху від вічних геєнських 
мук перебував завжди. Таким страхом настільки поневолив і 
підкорив тіло своє, що всі брати, які в любові Божій у монастирі 
жили, дивувалися такому його умертвленню, смиренню і трудові. 
І всі намагалися наслідувати його подвиг послушницький, аби 
так правдивим покаянням очистити гріхи свої. Бачили-бо його 
у всі дні голодного і спраглого, як мало сну приймає і молиться, 
як волі своєї зрікається, а тіло духові підчиняє — і приймали 
користі багато. Був же монастир той збудований на горі високій, 
була ж з одного боку печера, і мав звичай Омеліян блаженний 
таємно від усіх пізнього вечора виходити з монастиря в печеру 
ту і там цілу ніч до ранкової служби молитися зі сльозами. Через 
довгий час зауважив якось ігумен, що виходить з монастиря 
Омеліян, коли пізня година була вночі. Не відав, на яке діло брат 
той з монастиря виходить, — покинув келію свою ігумен і пішов 
услід йому таємно. І бачив його, що увійшов у печеру, став при 
ній і хотів чекати, поки Омеліян вийде, аби спитати його, з якої 
причини в печеру ту входить. Раптом світло небесне, сильніше 
від сонячного проміння, осяяло гору ту, і бачив ігумен преподо-
бного Омеліяна, що в печері стояв і мав руки вгору простягнені, 
і молився до Бога, і світло те небесне сходило на голову блажен-
ного. Те бачивши, ігумен вжахнувся, і страх напав на нього. 
Весь тремтячи, хотів бігом до монастиря повернутись, але ноги 
йому здерев’яніли від великого жаху і ледве їх переставляти міг. 
Коли він вже був біля монастирських воріт, почув голос з небес, 
що мовив: «Омеліяне, відпускаються тобі гріхи твої». І більше 
настрашився ігумен, увійшов у келію свою і мовчки чекав світла 
денного. Після ранкових співів ігумен, бажаючи, аби прийняли 
користь брати, спитав при всіх преподобного Омеліяна, кажучи: 
«Де ти, брате, був цієї ночі?». Преподобний, хоч і не хотів, мусив 
відкрити братам тайну і пересвідчити їх у великій милості Божій, 
яка грішникам, що каються, являється. Розповів братам, як світ-
ло і голос з неба на нього з Престолу Божого милосердя зійшли. 
Тоді почав ігумен до братів говорити: «Чуєте, брати мої дорогі, 
міг би Всемогутній Бог і мовчки цьому братові гріхи простити, 
але задля нас послав це велике світло і голос, спонукаючи наше 
серце до покаяння. І нехай знаємо, що Творець наш недалеко є 
від тих, які каються правдиво. Подивляймо ж Його милосердя і 
любов до нас, грішних». Після такого сповіщення про прощення 
своїх гріхів преподобний Омеліян подальший час життя свого в 
радості душевній закінчив і відійшов до неприступного світла.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ТЕОДОТ, ЄПИСКОП

Святий Теодот був родом з Галатії. Був народжений від хри-
стиянських батьків, які з дитинства вчили його молитви і хрис-
тиянського життя. Будучи ще дитиною, він сильно полюбив 
Ісуса Христа і, щоб не образити свого Господа, уникав навіть 
найменшого гріха. Коли Теодот дійшов до зрілого віку і ясніше 
побачив марність цього світу, вирішив цілковито посвятитись 
на службу Богові. Він прибув на острів Кіпр і багатьох поган 
навернув до Христової віри. За те був згодом висвячений на 
єпископа міста Киринеї.

У той час посилилось гоніння на християн. Святий Теодот хо-
тів бути мучеником за Христа, тому не боявся відкрито пропові-
дувати Ісуса і викривати перед поганами їхній блуд. Почув про це 
начальник Кіпру на ім’я Савин і наказав схопити Теодота. Коли 
святий довідався про цей наказ, не чекав, поки за ним прийдуть, 
але одразу сам пішов до правителя, став перед ним і сказав: «Я 
той, кого ти шукаєш, не сховався від тебе, ані насильно мене 
не привели, але сам добровільно прийшов, щоб проповідувати 
вам правду, яку потрібно не приховувати, а всім виявляти, щоб 
викрити неміч і вбогість вашого гидкого ідолопоклонства. Але 
не треба багато вказувати на вашу неміч, бо вона сама вас 
немічних виявляє, що від жаб ви боязливіші, адже через одного 
християнина зрушили ціле військо і ціле місто. Бояться бо біси 
одного чоловіка, що є Христовим рабом, і докладають зусиль, 
щоб не втік із ваших катівських рук, не підняв на них більшої 
війни і не переміг їхньої немочі, на яку ви надієтесь». Правитель 
одразу повелів жорстоко бити святого жилами. Коли мученика 
перестали бити, суддя сказав до нього: «Бачиш, що принесли 
тобі твої балакучість і нахабство?». Святий відповів: «Якщо б 
твої душевні очі були у світлі, я показав би тобі, що принесла 



395

мені моя мужність задля Христа, яку ти називаєш нахабством. 
Але тому, що ти сліпий, через те не можеш бачити благ, які 
Господь мені приготував. Я ж душевними очима бачу небесну 
нагороду, що приготована для тих, які страждають за Ісуса 
Христа. І якщо не віриш моїм словам, то повір хоча б з того, що 
я непорушний в терпіннях, які приймаю, і зневажаю твої муки, 
бо Божа благодать допомагає мені долати всі тілесні болі». Суддя 
Савин промовив: «Обманюєш тих, що тебе слухають, Теодоте, 
але мене своїми словами не зведеш. Доти твоє тіло буду мучити 
ранами, допоки не визнаєш владу наших богів». Святий єпископ 
відповів: «Якщо хочеш, випробуй мене муками. Збери усю свою 
катівську підступність на моє тіло і пізнай силу Христового 
воїна, тоді побачиш, хто буде міцніший: чи ти, що мене мучиш, 
чи я, що мучений тобою». Сказав правитель: «Чи не знаєш, що 
згідно з царським наказом маю владу над твоїм тілом, щоб роз-
дробити його ранами, а потім тебе погубити?». Теодот відповів: 
«Не думай, що настрашиш мене своїми погрозами. Я не зважаю 
на всі твої муки, бо мені допомагає мій Бог, який навчив нас 
усю світську розкіш мати за гній і полову. Ти нині вважаєш, що 
багато можеш, і в беззаконні своєму покладаєшся на меч. Ти не 
судиш справедливо. Злодіїв і вбивць пробачаєш, а достойну для 
них кару переносиш на невинних людей».

Правитель сильно розгнівався і наказав повісити святого на 
катувальному дереві і гострим залізним знаряддям обдирати 
йому ребра. Коли Христового мученика люто обдирали, він терпів 
біль і молився до Бога, кажучи: «Господи, Ісусе Христе, Створи-
телю всього видимого і невидимого, Ти на хресті переміг гріх і 
диявола, подолав смерть і зруйнував пекло. Укріпи мене в цих 
муках, бо знаєш людську неміч. Прослався, Господи, в моєму 
терпінні і розбий силу тих, що повстали на святу Твою Церкву, 
щоб зрозуміла вся земля, що Ти — єдиний Бог, що даєш силу 
тим, хто уповає на Тебе». Кати настільки обдерли його тіло, що 
аж кості було видно. Тоді суддя наказав зняти його з катівні і 
відвести до в’язниці.

Коли вели святого, він голосно взивав до поган: «Не думай-
те, що мої муки залишаться без нагороди, бо за мої терпіння 
Христос Бог винагородить мене в небі. Бо якщо земний цар 
шанує і дає великі дари своїм воїнам, які за нього мужньо 
воюють, проливають свою кров і славно гинуть на війні, 
наскільки більше пошанує своїх воїнів, які за Нього страж-
дають, Цар небесний. Вже в цьому житті Він дає Своїм 
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подвижникам невимовне щастя, радість і мир, яких ви, 
ідолопоклонники, не маєте і не можете зрозуміти. А після 
смерті дарує їм вічне життя у Своїй славі».

Коли те й більше святий говорив, ішов за ним увесь люд аж 
до в’язниці. У ній мученик перебув 5 днів, тоді знову поставили 
його на допит. Сказав суддя до св. Теодота: «Я думаю, що не 
потрібно більше покарань, щоб ти помудрішав. Досить тобі по-
передніх жорстоких мук, які ти отримав. Тепер вшануй наших 
богів. Якщо ж і далі будеш перебувати в непокорі, то змусиш 
мене завдати тобі важчих мук». Святий Теодот відповів: «Не 
розумієш, безумний, що хоч тіло моє гниє від ран, проте я хоро-
бро сьогодні прийшов і готовий перетерпіти всі муки, поки не 
закінчу свій подвиг, щоб прийняти вінець правди від мого Господа 
Ісуса Христа». Сказав мучитель: «Не називай тут Розп’ятого, бо 
оскверняєш це місце суду». Мученик відповів: «Божевільний, усієї 
нечистоти сповнений, ти нечестивих і скверних своїх богів на-
зиваючи, не думаєш, що оскверняєш це місце. Те, що я призиваю 
свого пречистого Владику Ісуса Христа, важко тобі слухати. Не 
можеш чути страшного Імені Христового, бо мучиться твоя 
совість, коли називаю Його святе Ім’я. І біси, яких ви шануєте, 
коли бачать Христа і чують Його Ім’я, страждають і мучаться. 
Тому й не дивно, що не можеш слухати Ісусового Імені, бо ти з 
бісами споріднений, від прадідів своїх служиш їм і їх наслідуєш». 
Правитель Савин сказав: «Я думав, що ти будеш покірніший піс-
ля перших мук і мене послухаєш, а ти став ще гірший. Але тому, 
що з нами сперечаєшся і обманюєш себе, нібито терпиш задля 
Христа, завдам тобі нової муки та переможу тебе, і покажу, що 
нічого не досягне твоя надія на Христа. Не поможе тобі Той, на 
якого ти покладаєшся». Святий Теодот відказав: «Допоможе, бо 
ніколи не обманює! Бреше твій батько, диявол, йому ж ти слу-
жиш, він брехун є і вбивця від початку. А Ісус Христос, якого ти 
зневажаєш, є дорога, правда і життя. Але ти цього сприйняти і 
зрозуміти не можеш, бо диявол тебе обманув і засліпив. Якщо б я 
задля земної людини терпів муки, був би безумніший від усіх вас, 
безбожних. Тоді жодної надії не мав би на вічне життя. Якщо б 
не дивився я на Ісуса Христа, то і не міг би перетерпіти 
стількох катувань. До цих мук мені дає силу любов до 
Христа. З Його допомогою готовий перетерпіти і більші муки. 
Побач у мені Христову допомогу і переконайся, що уповаю на 
Нього. Його Божественна рука мене покриває, тому мук твоїх не 
боюся і від них тяжко не страждаю. Хоч тіло і терпить, але дух, 
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закорінений в Бозі, непохитний». Тоді мучитель наказав принести 
залізне ложе, розтягнути на ньому святого і розпалити під ним 
вогонь. Коли ж і цю муку Теодот перетерпів, здивувався мучи-
тель і сказав: «Звідки у вас, християн, таке немилосердя? Кого 
можете помилувати, коли самі себе не хочете помилувати?». 
Мученик мовив: «Ти зовсім не знаєш, що таке милосердя, і про 
помилування говориш. Найбільше помилування для мене, коли 
побільшиш мої терпіння і засудиш на смерть. Бо збільшуючи 
мені муки, збільшуєш і небесну нагороду, а коли вб’єш мене за 
Христа, то тим переведеш до вічного життя. Тому додай мені 
тут більших мук і замуч мене до смерті, щоб досконалим под-
вижником я відійшов до мого Господа». Правитель Савин сказав: 
«Добре, я зроблю тебе досконалим подвижником, коли вигадаю 
інші, ще лютіші муки на тебе». Мученик Христовий сказав: 
«Якщо б ти знав доброту мого Бога, на якого надіюся, і що за ці 
короткочасні муки одержу в Нього вічне життя, ти б сам за 
Нього хотів постраждати, як і я страждаю. Але тому, що біси, 
яких ви шануєте, зробили жорстокими ваші серця, і тому, що 
ні на що не сподіваєтесь після цього життя, через те ви впали 
у світську марноту, даючи перевагу тимчасовому над вічним». 
Це чуючи, суддя налякався і сказав: «Казали мені про тебе, що 
ти є зухвалий, я ж тебе бачу дуже хитрим». Відповів св. Тео-
дот: «У мені говорить Ісус Христос — які красномовці можуть 
сперечатись зі мною? Те, що казали тобі про мене, що зухва-
лий я — правда. Але сам мій Спаситель, який є зі мною, навчає 
мене, що говорити, і зміцнює в терпінні». Правитель сказав: «Не 
пощаджу тебе, Теодоте!». Святий спокійно відповів: «Роби, що 
хочеш, я готовий на все».

Тоді начальник Савин наказав воїнам забити цвяхи в його 
ноги і гнати по дорозі. Коли вбивали в його ноги цвяхи, муче-
ник підніс свої руки до неба і сказав: «Дякую Тобі, мій Господи 
Ісусе, що сподобив мене, недостойного, бути учасником Твоїх 
страждань. Звідки для мене така велика Твоя благодать? Ра-
дію, неначе на небо зійшов. Хай возвеличиться в моєму тілі 
Твоє Ім’я, Ісусе Христе, Ти бо для мене життя, Сину Божий, і 
померти за Тебе — то мені користь найбільша. Отче Небесний, 
укріпи мене в терпінні до кінця, а Церкві Твоїй святій дай мир, 
щоб сила Христового хреста і Його смерті перемогла поганство 
та щоб усі пізнали й прославляли Твоє святе Ім’я повіки!». Тоді 
св. Теодот сказав до християн, що там стояли: «Мій подвиг, брат-
тя, вже закінчується, і переможний вінець, який подасть мені 
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Ісус Христос, є близько. Він розіп’явся ради мене, я ж своє тіло 
віддав на рани ради Нього. Він помер за мене, щоб врятувати 
мене від пекла, я ж за Нього помираю, щоб віддячитись Йому за 
це. О, велика Божа благодать, яка за тимчасове страждання 
ради Христа віддає вічні і невимовні блага в небі. Бо страждання 
нинішнього часу негідні майбутньої слави, яка має з’явитися для 
нас» (Рим. 8, 18). І так з цвяхами у стопах біг мученик по дорозі. 

Багато поган, бачачи геройське терпіння св. Теодота і слухаю-
чи його слова, повірили в Ісуса Христа. Вони відкрито ганьбили 
нечистих ідолів, докоряли катам за мучення святого і прославля-
ли Христове Ім’я. Коли про те довідався правитель Савин, знову 
наказав кинути святого до в’язниці, щоб народ не баламутився 
його волхвівською наукою. По довгому часі рани святого почали 
гнити, і багато християн приходили та чистими пеленами обти-
рали його гнійні струпи.

Та прийшла година, коли сила Христового хреста і Його смерті 
здобула перемогу над поганською злобою. Імператор Костян-
тин (306–337) переміг Максентія (306–312) і дарував свободу 
всім християнам. Вийшов наказ припинити гоніння і відпустити 
тих, кого тримали в кайданах за Христа. Почув про те святий 
мученик Теодот і засмутився вельми, що хочуть його відпустити, 
бо сильно бажав з любові до Христа у муках померти. Коли ж 
був відпущений, пішов до свого міста Киринеї і там ще два роки 
управляв Церквою. Тоді 316 року спочив у Господі та з рук Ісуса 
Христа прийняв подвійний вінець — єпископства і мучеництва.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ЄВТРОПІЙ,
КЛЕОНІК І ВАСИЛИСК

Події ці відбувалися за часів 
гонителя Максиміана. У понтій-
ському місті Амасія мученицький 
вінець отримав св. Теодор Тирон1. 
Він був замучений за наказом Пу-
блія, який невдовзі сам загинув 
наглою смертю. А у в’язницях Ама-
сії мучили товаришів св. Теодора, 
Євтропія і Клеоніка, та племінника 
Василиска. Після Публія перейняв 
владу інший, не менш лютий мучи-
тель Асклипіодот. Одного дня він 
наказав привести на свій суд всіх 
трьох в’язнів. Коли їх мали виводи-
ти з в’язниці, нараз небесне світло 
її освітило, а важкі двері самі перед трьома святими відчинилися.

Коли мучеників привели на суд і поставили перед ігемоном, 
він подивився на них і, радісними їх бачивши, запитав: «Як це, 
що ви такі радісні, коли стільки часу провели в темниці?». Тоді 
відповів Євтропій: «Бо наш Господь завжди є з нами, і в терпінні, 
і в радості». Сказав ігемон: «Яке твоє ім’я?». Святий відповів: 
«Євтропій». Ігемон, підлещуючись, говорив: «Справді бачу, що 
ти є розумний і кмітливий, тому послухай мене і переконай 
тих, що з тобою, підкоритися царському наказу і принести 
жертву богам. Якщо так зробиш, то напишу про тебе до царів, 
і вони поставлять тебе воєводою, і великим багатством тебе 
збагатять. І побачиш, що то дійсно добре слухати царів і під-

1 Див. 17 лютого (2 березня), ст. 309.
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корятися їхнім наказам. А як не прислухаєшся до моїх слів, то 
твою плоть на частини розділю та псам і звірам викину на по-
їдання». Відповів Євтропій: «Перестань зваблювати слуг Божих, 
сину диявола. Обіцяєш мені тимчасову шану і багатство? Яку 
користь зі земних багатств і почестей здобув той, що був перед 
тобою, — князь Публій? Нині він похований під землею в пеклі, 
у незгасимому вогні і серед черв’яків невсипущих. Погрожуєш 
мені муками лютими, мечем, вогнем, звірами, але не сподівай-
ся настрашити мене погрозами і змусити до відступництва, 
бо страждати за Христа, Бога мого, — це моє найбільше 
бажання. Він є для нас і багатством, і славою, тож не 
відступлюся від Нього ні я, ні мої брати».

Почувши таку відповідь, ігемон сповнився гніву і звелів бити 
святого, кричучи: «Беззаконнику, ти прикликаний, щоб прине-
сти жертву богам, а не нам докоряти!». Після того ігемон почав 
говорити з двома іншими мучениками: «А ви що скажете? Чи 
принесете богам жертву, щоб живими бути? Чи хочете так 
само мудрувати, як Євтропій, і впасти у ті самі муки?». Святі 
Клеонік і Василиск відповіли: «Так, як Євтропій вірить, так і 
ми віримо й утверджуємося в Отці, Сині, і Святому Дусі. І як 
Євтропій страждає задля Христа, так і ми з ним страждати 
хочемо, і не зможе диявол нас розлучити, бо Христос з’єднав 
нас святою вірою і любов’ю». Коли вони так говорили, звелів 
ігемон чотирьом воїнам кожного з них простягнути й бити си-
рими жилами без жалю. І били їх доти, аж поки їхня плоть не 
почала відпадати. Та вони мужньо терпіли і молилися до Бога: 
«Боже Вседержителю, помічнику тих, що в муках, прийди на 
допомогу нам, як Ти прийшов і допоміг рабові Твоєму Теодору». І 
зразу після їхньої молитви стався великий землетрус, який по-
тряс всім судом, і ті, що били, сильно налякались і відступили. 
А святі невидимою рукою звільнені були і стали цілком здорові. 
І тут їм з’явився сам Господь зі Своїми ангелами і св. Теодором 
та сказав до мучеників: «Коли вас мучили, Я був разом з вами 
і бачив ваші страждання, які ви прийняли задля Мене. І як Я 
був з вами дотепер, так буду з вам допоки не закінчите подвиг 
ваш і не ввійдете в Царство Моє, яке Я приготував вам». Так 
сказавши, Господь став невидимий зі св. Теодором. Воїни ж, 
що мучили святих, з перестраху закричали до ігемона: «Звільни 
нас від цього діла, ми бо не можемо більше мучити цих людей!». 
Сказав ігемон, показуючи пальцем на святих: «Чародії! Чарами 
своїми моїх воїнів застрашили!». Але багато з народу, які бачили 
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це божественне об’явлення, закричали до ігемона: «Це не чари, 
але Бог християнський допомагає Своїм рабам: ми чули голос 
і бачили Царя їхнього Христа, та Теодора, який давно помер, 
бачили живим!». Сказав ігемон: «Я нічого не бачив, ані голосу 
ніякого не чув». Євтропій ж йому: «Правду кажеш, що не бачив 
божественного об’явлення, ані не чув небесних голосів: не ба-
чиш-бо душевними очима, бо осліпив серце твоє князь цього віку». 
Бачивши стривожених людей, ігемон наказав зв’язати святих і 
відвести до в’язниці.

Того ж дня ігемон обідав зі своїми радниками і з ними про 
це все говорив: «Не знаю, що зробити з чоловіками тими? Вже 
ціле місто збентежене через них». Один із радників сказав: «Їх 
потрібно вбити. І чим швидше, тим краще. Якщо зволікатимеш, 
то ціле місто відступить від богів і за ними піде. А найбільше 
тому балакуну Євтропію не дозволяй стільки говорити». Ігемон 
сказав: «Уже й проханнями, і погрозами вмовляв його до покло-
ніння богам — та він і богів, і царя зневажив, і мені дошкульно 
докоряв. Але ще раз прикличмо його одного і просьбами вмовляй-
мо, а якщо послухає нас — благодать милостивим богам. Якщо 
ні — то конче передамо його смерті». Коли так вирішили, ігемон 
зразу послав воїнів привести Євтропія з в’язниці.

Коли увійшов Євтропій, сказав йому ігемон: «Ти тут один без 
товаришів своїх. Хочеш, щоб я сам тебе з шаною увів до храму 
богів наших, щоб ти приніс їм жертву?». Святий відповів: «Свідчу 
перед моїм Богом, що ані на думку мені не спало відступити від 
віри в Ісуса Христа». Ігемон сказав мученикові: «Сідай, Євтро-
пію, з нами, їж і пий, і покорися нам». Євтропій мовив: «Пророк 
Давид говорить: “Блажен муж, що за радою безбожних не хо-
дить і на засіданні блюзнірів не сідає”». Ігемон сказав: «Добрий 
вдачею був ти спочатку, Євтропію, але тепер поганий вдачею 
виглядаєш». Сказав святий: «Не є я поганий вдачею, але боюся 
заповідей Божих. Якщо ти пильнуєш, щоб наказів земних царів 
дотримуватись, то наскільки більше я дбаю про накази Небесно-
го Царя». Тоді ігемон звелів принести перед нього золото і різний 
коштовний одяг. І сказав: «Ось даю тобі все це і більше додам, 
тільки скажи зранку перед народом, що ти покорився ігемону, 
а після того служи своєму Богові, як хочеш». Євтропій хвилину 
мовчки дивився на ігемона, а потім сказав: «Лукавий звабнику і 
лицемірний змію, не спокушай рабів Божих, я бо знаю написане: 
“Якщо й цілий світ хтось здобуде, а душу свою занапастить, 
яка йому користь? Що бо він дасть взамін за свою душу?”. Так, 
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як апостол-зрадник, полюбивши срібло, згубив свою душу, так 
і ти з ним загинеш. Не зволікай, але закінчи нашу муку. Знай, 
що ніщо на світі нас не відлучить від любові Христової!». Тому, 
що була вже ніч, сказав ігемон до слуг: «Заберіть його звідси і 
вкиньте до в’язниці, бо погана річ не зміниться ніколи і стати 
доброю не може». Коли Євтропія вкинули до в’язниці, він побачив 
Клеоніка і Василиска, що схилили коліна і молилися, — весь бо 
той час за нього молилися.

Цієї ночі Христові мученики гаряче просили Бога: «Господи, 
Ісусе Христе, не покинь нас, поки не перейдемо бурю страж-
дань і не досягнемо вічного життя, де немає ні болю, ні печалі, 
ні зітхання». Коли так молилися, опівночі явився їм Господь, 
промовляючи: «Істинно кажу вам, тому що ви віддалися за Мене 
на смерть, приймете від Мене вічне життя зі святими». Таким 
Господнім відвіданням святі мученики втішились вельми і ще 
більше укріпилися вірою.

Коли настав ранок, ігемон сів знову на судилище, поставив 
перед собою святих і сказав: «Що ж, чи надумали поклонитися 
богам, чи хочете зле вмерти?». Відповів св. Євтропій: «Чи не чув 
ти від нас багато разів, о потьмарений кате, що не поклони-
мося ані не принесемо жертву німим бісам?». Це чувши, ігемон 
засудив Євтропія з Клеоніком на розп’яття, а Василиска наказав 
знову вкинути до в’язниці.

Тоді обох мучеників привели на місце страти. Подивилися 
вони на хрести і зраділи, що можуть померти такою ж смертю, 
як і їхній Спаситель. Коли ж воїни до хрестів святих прибивали, 
то дивувалися вельми, що святі мукам анітрохи не противляться. 
Коли їх піднесли на хрестах, пролунав із неба голос, який при-
кликав їх у вічний спочинок, і Євтропій з Клеоніком сказали: 
«В руки Твої, Господи, передаємо духа нашого!». Так відійшли до 
Господа 290 року. Після цього два побожні мужі, Койнт і Велонік, 
просили ігемона, щоб дозволив їм взяти тіла мучеників і поховати 
їх. Ігемон їм дозволив. Велонік і Койнт, взявши тіла мучеників, 
намастили їх миром і чесно за містом поховали. І відбувалися на 
їхніх гробах численні зцілення на славу Божу. А Василиск, який 
залишився у в’язниці, перебував в ув’язненні довгих 17 років. 
Аж коли прийшов до влади інший ігемон, то звелів стяти святого 
мечем. Про славні подвиги св. Василиска читаємо в життєписі 
22 травня (4 червня), у день, коли Церква згадує його пам’ять.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК МАРИН

Марин служив офіце-
ром у римській армії в 
Кесарії. Його мали підви-
щити до рангу центуріо-
на. Однак інший офіцер, 
який також хотів досягти 
цього звання, оскаржив 
Марина, що він христия-
нин і не приносить жер-
тву імператору, а тому, 
за римським правом, не 
може мати цього високого сану. Марина негайно поставили пе-
ред судом. Допит був короткий. Суддя запитав його, яку релігію 
він сповідує. Марин відкрито визнав, що є християнином. Суддя 
дав йому три години на роздуми. За цей час він мав вирішити, 
чи хоче принести жертву імператору і так стати центуріоном, 
чи хоче померти як «зрадник держави».

Коли Марин вийшов із зали суду, то з Божого провидіння зу-
стрів свого єпископа Теотекна. Він розповів йому, що щойно ста-
лося. Побожний єпископ повів молодого офіцера до церкви, до 
вівтаря. Там відкрив Євангеліє. Він трохи припідняв військовий 
плащ Марина, щоб було видно його меч. Тоді серйозно і з гідністю 
сказав: «Марине, ось тут є твій меч, а тут — Євангеліє. Вони про-
тистоять один одному. Когось одного мусиш відректися: Христа 
або імператора». Марин простяг праву руку, з пошаною торк-
нувся святої книги і сказав: «Я залишуся вірним Євангелію, хочу 
померти за Христа!». Єпископ благословив сміливого Христового 
воїна і підбадьорив його словами: «Ну ж бо, міцно тримайся Бога. 
Він дасть тобі силу досягти того, що ти обрав. Іди з миром!».

На вулиці глашатай викрикував Маринове ім’я, оскільки ми-
нуло вже три години. Ісповідник Христа поспішив до суду. Коли 
суддя запитав його, що він вирішив, той знову визнав, що є 
християнином, і цього разу з більшою радістю, ніж три години 
тому. Йому негайно відрубали голову. Сталося це 272 року.

Багато християн думають, що вони можуть служити Богу і 
світу. Проте Христос сказав: «Ніхто не може служити двом па-
нам» (Мт. 6, 24) і «Хто не зі Мною, той проти Мене» (Лк. 11, 23). 
І я мушу вибрати. Не хочу вибирати світ, який колись обов’яз-
ково буду змушений покинути і який покине мене, можливо, ще 
раніше. Але я вибираю Христа, який колись буде моїм Суддею.
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ПРЕПОДОБНИЙ ГЕРАСИМ, ПУСТЕЛЬНИК

Святий Герасим 
походив з Ликії1. З 
молодих літ його про-
йняла думка посвя-
тити своє життя на 
службу Богові. Доз-
рівши до відповідно-
го віку, він пішов у 
Єгипет й оселився у 
Тиваїдській пустелі і 

там подвизався декілька років, здобувши великі чесноти. Далі 
Герасим вирушив у Палестину, де у пустелі, що над Йорданом, 
провадив самітницьке життя, працюючи та молячись. Було це 
за правління імператора Маркіяна. Саме тоді був у Халкедоні 
VI Вселенський Собор проти єретиків Діоскора, Олександрій-
ського патріарха, і Євтихія, Царгородського архимандрита, які 
навчали блудної науки монофізитства, що у Христі є лише одна 
природа. Святі отці проголосили правдиву науку Церкви, але 
після закінчення Собору деякі єретики збунтувалися. Якийсь 
монах Теодосій, прихильник Євтихія, прийшовши до Єрусалиму, 
збентежив цілу Палестину. До своєї єресі йому вдалося звабити не 
лише простих людей, а й багато духовних. Той Теодосій прогнав 
Єрусалимського патріарха — блаженного Ювеналія, і зайняв його 
престол. Багато з тих, що залишилися вірними, пішли у пустиню. 
Одним з перших так учинив і преподобний Євтимій Великий2, а 
потім й інші святі отці. Святий Герасим також спочатку впав в 
оману єретичного вчення. Але завдяки блаженному Євтимію, він 

1 Одна з областей Малої Азії на півдні сучасної Туреччини.
2 Його пам’ять вшановуємо 20 січня (2 лютого), див. ст. 132.
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усвідомив свою помилку та навернувся до правдивої віри. Не-
вдовзі ситуація заспокоїлась, на патріарший престол повернувся 
Ювеналій і увесь край просвітився світлом правдивої побожності.

Навколо преподобного Герасима почали збиратися чоловіки, 
які бажали під його духовним проводом працювати для Господа. 
Тому він заснував над Йорданом, біля Єрихону, монашу лавру, 
у якій було 70 окремих келій. Крім того, посеред лаври був про-
сторий монастир для тих, які починали жити духовним життям. 
Початківці жили разом, а досвідченіші монахи перебували уже 
на одинці, по окремих келіях. Цілий тиждень монахи чергували 
молитву з працею, а в кінці тижня збирались у церкві на Боже-
ственну Літургію і святкування неділі. Кожного дня харчувалися 
хлібом та фруктами, а лише у суботу й неділю їли варену їжу. Усі 
брати, як перші християни, мали одне серце й одну душу. Двері 
своїх келій ніколи не зачиняли, щоб туди міг будь-хто зайти.

В житті отця Герасима стався такий випадок. Коли одного 
разу він ходив по пустині, то побачив лева, який мав поранену 
лапу, бо йому залізла гостра тернина. Святий з вірою помолився, 
щоб лев на нього часом не напав і, приступивши до звіра, ви-
тягнув йому з лапи тернину. Потім відірвав зі свого плаща кусок 
тканини і перев’язав йому рану. Коли лев побачив, що Герасим 
йому допоміг, то почав святому проявляти вдячність, прив’язав-
ся до нього і всюди ходив услід за пустельником. Герасим, поба-
чивши таку смиренність звірини, звелів цьому леву сторожити 
на пасовиську єдиного осла, якого мали в монастирі і який носив 
братам воду. Лев на повеління старця навчився уважно стерегти 
осла. Одного разу, коли він пас осла, то на хвильку відлучився 
від нього. А в цей час поруч проходив караван і подорожуючі, 
побачивши прив’язаного осла, якого ніхто не сторожив, вкрали 
його. Коли лев повернувся на місце, то не знайшов ніде осла і 
побіг до Герасима. Як святець побачив, що осла ніде немає, то 
подумав, що лев його з’їв і сказав до нього: «За те, що ти його 
з’їв, тепер будеш носити воду замість нього». І так лев носив воду 
замість осла. За деякий час караван повертався і лев впізнав 
осла, кинувся до нього, а всі, які це бачили, зі страху повтікали. 
Тоді лев взяв за вуздечку і потягнув осла до монастиря разом із 
верблюдом, який з ослом був прив’язаний одним шнуром. Всі в 
монастирі були вельми цим здивовані. А святий жалів за те, що 
тоді покарав несправедливо лева.

По деякому часі, завершивши своє богоугодне життя, старець 
Герасим помер. Лев вельми скорботно ревів за старцем, пішов  
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до його гробу, ліг там і залишився та вже не відходив від нього. 
За декілька днів, коли брати побачили, що лев там помер, то 
закопали його. А все це сталося не тому, що лев мав якісь над-
звичайні здібності, але тому, що св. Герасим жив Божим Духом. 
Він насправді боровся за те, щоб мати чисте серце, тому чинив 
покаяння і з найменшого гріха та змагався за з’єднання з Госпо-
дом Ісусом. Святий Герасим поширював навколо себе святість 
і гармонію. Звірі в раю, ще перед тим, як Адам вчинив гріх 
(дисгармонію), нікому не завдавали шкоди, але жили в злагоді з 
людиною. Цю духовну гармонію бачимо і в житті св. Герасима, а 
також перед мученицькою смертю багатьох Христових свідків — 
дикі звірі їм ніяк не шкодили. Проте тут є ще одне повчання: 
коли німа звірина може бути такою вдячною своєму добродієві, 
то наскільки більше ми маємо бути вдячні своєму Господу Богу 
за такі великі і нескінченні Його добродійства!

ПРЕПОДОБНИЙ ЯКІВ-ПУСТЕЛЬНИК, КАЯННИК

Правдива покора є причиною великою добра для тих душ, які 
люблять Бога, а пиха приносить велику шкоду. Це нам покаже і 
наступний приклад, в якому також побачимо і взірець готовності 
встати з грішного упадку та пізнаємо силу правдивого покаяння, 
яке може багато випросити у добросердного Бога. Бо покаяння 
не лише від самих воріт пекла і болю геєнського вихоплює лю-
дину, але направляє на кращу дорогу від попереднього життя.

У Фінікії, поблизу міста, що називалося Порфиріон, жив один 
пустельник на ім’я Яків. Він відкинув суєту цього тимчасового 
життя і 15 років перебував в одній печері. Господь наділив його 
багатьма дарами, так що хворі зцілялися, а біснуваті отримували 
звільнення. Та диявол захотів вигнати його з того краю. Тому 
послав до нього блудницю, яка прийшла вночі. Святий довго її 
не впускав, але жінка невідступно благала, щоб її впустив. Ка-
зала-бо, що вона прийшла з монастиря і заблудилася, й тепер 
боїться, що її розірве дика звірина. Яків наївно, супроти всіх 
монаших правил, пустив її до своєї келії. Блудниця продовжу-
вала прикидатись хворою, стогнала, що її болить серце. Тоді 
попросила його, щоб він поклав руку на її хворе місце і вона тоді 
оздоровиться. Яків навіть не зрозумів, що і це був обман, та зро-
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бив т. зв. жест «великої святості» — щоб уникнути спокуси, одну 
руку поклав на вогонь, а другу поклав їй на груди. При цьому 
перша рука довший час обпікалася вогнем. Коли блудниця по-
бачила таке терпіння, то опам’яталася і викрикнула: «Горе мені, 
нещасній і осліпленій! Горе мені, бо я стала диявольським зна-
ряддям!». Яків дуже здивувався і сказав: «Встань, жінко, скажи 
причину, чого прийшла до мене?». Вона призналася, чому власне 
прийшла. Він сказав їй, щоб пішла до єпископа і повідомила про 
все, що сталося. Після цього випадку чутка про святість Якова 
поширилася ще більше. Жінка, яка була поганкою, щиро розка-
ялася і була охрещена. Єпископ її послав до жіночого монасти-
ря. Там, завдяки Божій милості, через глибоке покаяння вона 
досягла такої святості, що отримала від Бога владу проганяти 
нечистих духів.

Проте пустельник Яків, замість покаяння, піддався обману. 
Вважав себе добрим і думав собі, що виграв у цій пробі, зовсім 
не припускаючи, що насправді програв. Через духовну сліпоту 
не міг чинити покаяння. Він любувався собою, був самозадоволе-
ний і не признав, що зробив велику дурноту, бо загравав прямо 
з нечистим вогнем. Яків міг ясно зрозуміти, що це аж ніяк не є 
Божа воля — впустити вночі до келії жінку, молитися там за неї 
і навіть її доторкатися. Він не признав, що насправді не бажав 
усвідомити ясну Божу волю, а просунув свою волю навіть ціною 
того, що спалить собі руку. Цю безумну відвагу і надзвичайний 
жест — палення руки, він вважав вершиною аскетизму, що лише 
знову підтвердило його духовну гординю.

Яків вважав, що вже досягнув вершини святості і тому йому 
вже не потрібно дотримуватися чітких засад: остерігатися близь-
кої нагоди до гріха. Він гадав, що це потрібно тільки для по-
чатківців в духовному житті, які цього ще потребують, але він 
сам — вже ні. Тому саме через те, що правдиво не каявся і не 
повчився з такої великої помилки, диявол вибудував у його душі 
фундамент, який створив сприятливі умови для майбутніх ве-
ликих упадків. А початком всього була залежність від думки 
людей. Це була спокуса, щоб він думав про себе високо і 
багато роздумував над своєю уявною святістю, через яку 
начебто діє Дух Божий. Яків вважав себе самого кимось 
великим. Він не усвідомлював, що у цій ситуації був просто 
врятований, що сам Бог понизився і втрутився, щоб його збе-
регти. Причиною його незрозумілої великої духовної сліпоти була 
велика духовна гординя.
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Тому Бог допустив, щоб диявол його і надалі спокушав. Не-
вдовзі доньку одного сановитого чоловіка почав мучити демон. 
Тоді батьки привели її до святого і просили, щоб він прогнав 
біса. Яків, помолившись за неї до Бога, зразу зцілив її іменем 
Ісуса Христа. Вдячні батьки хотіли подарувати йому 300 золотих. 
Однак він не тільки повернув їм гроші, але й навіть не хотів на 
них поглянути і сказав, щоб вони золото роздали бідним. Через 
те його слава знову зросла. Іншим разом до нього привели хлоп-
ця, який диявольською дією був розслаблений на обидві ноги. 
Преподобний Яків три дні постив і молився за нього. Після того 
хлопець почав ходити. Такі великі чуда робив Всемогутній Бог 
через свого угодника. Слава про нього поширилася по цілім 
краї і всі його вельми шанували. Він, знаючи, що монах має 
боятися гріха марної слави, покинув те місце, втік і оселився у 
глибокій пустелі. Там знайшов місце біля ріки, де була печера, 
в якій прожив 30 років, дні і ночі проводячи на молитвах. Там 
знову постив, плакав і їв тільки ті овочі, які там росли. Цим своїм 
життям настільки прославився, що до нього приходили монахи 
і клирики задля духовної користі аж з 30 монастирів. Також до 
нього почало приходити багато людей, щоб прийняти благосло-
вення та удостоїтись його молитов.

Проте Яків все ще не усвідомлював, як у ньому сильно вкоре-
нилася гординя і що він про себе має дуже високу думку. Через 
те Господь допустив на нього великий упадок. Сталось це так. 
Диявол вселився в одну дівчину і говорив через неї: «Не вийду, 
поки не відведете мене до блаженного Якова!». Нещасні батьки 
довший час шукали його по різних монастирях. Коли нарешті 
знайшли місце, де він перебував, то зі сльозами просили, щоб 
своїми молитвами прогнав біса з їхньої доньки. Раб Божий так 
гаряче помолився до Бога, що аж затряслось місце, на якому він 
стояв. Опісля Яків, дихнувши, звелів нечистому духу: «В Ім’я Го-
спода нашого Ісуса Христа, вийди з неї!». Тоді демон, наче чимось 
був палений, зразу втік. Батьки, бачивши таке чудо, прославляли 
Бога, але просили старця, щоби дочку залишив в себе ще три 
дні, поки цілковито не одужає. Потім вони заберуть її додому. 
Пустельник залишився з дівчиною наодинці. Знову та сама по-
милка! Чому він не сказав покірно батькам: «Не може вона тут 
сама залишитися, бо я лише людина. Але ви разом з нею можете 
тут перебувати цілий тиждень, а я буду певний час за неї моли-
тися. Не може такого бути, щоб я був сам з молодою дівчиною в 
келії, бо це вже само по собі є згіршенням!». Цього собі пустельник 
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Яків не був здібний признати, бо вважав себе великим духовним 
провідником. Знову виявилася його нерозкаяність. Через свою 
духовну гординю Яків не повчився і знову не зважав на основні 
принципи обережності, вважаючи їх примітивними. Він не має 
жодної самокритики. З одного боку, утікав від марної людської 
слави. Але чому? Для того, щоб одержати ще більшу фальшиву 
духовну славу: щоб ним захоплювалися, щоб його подивляли усі 
монастирі, а монахи ходили до нього за порадою. Тут бачимо, на 
що здатне людське его — «стара людина». Вона приносить най-
більші жертви, упокоряється, робить найчеснотливіші діла, які 
самі по собі є прикладом і допомагають іншим. Однак проблема 
в тому, що вона привласнює їх для своєї слави, вважаючи себе 
чимось великим.

І так той, що палив свою руку на вогні, щоб зберегти чесноту 
чистоти; той, хто чинив чуда і виганяв бісів, тепер, навіть коли 
вже був старшого віку, почав сильно розпалюватись нечистою 
пристрастю. Забувши про страх Божий і про всі свої багатолітні 
посницькі труди, а також про те, що дар оздоровлення прийняв 
від Бога, Яків був переможений дияволом і впав. Він насильно 
збезчестив невинну дівчину, знищивши її дівицтво, а також і 
своє. Осквернив свою душу і тіло, втратив заслуги, які здобув 
перед тим. Проте не досить йому було той один тяжкий гріх 
вчинити, але Яків зробив ще тяжчий. Неприятель Божий вклав 
йому в серце страх і він так собі думав: «Дівчина скаже батькам, 
що я її знасилував і знищив її дівицтво, тож буде мені сором і 
ганьба. Через неї буду у великому понижені та упокоренні». Тоді, 
за намовою бісівською, Яків пішов і убив невинну дівчину, бо 
думав таким чином утаїти від людей свій гріх та уникнути со-
рому. Але і після цього пустельник не зупинився. Тіло дівчини, 
яке осквернив своєю нечистотою і убив власною рукою, він не 
поховав у землю, але взяв і кинув її у ріку. Такі плоди прино-
сить той, хто про себе гордо думає. Пустельник аж так би не 
впав, якщо не вважав би себе святим і великим. Коли Яків був 
молодий, то сміявся з диявола, а тепер неприятель посміявся 
над його старістю.

Тоді його охопила безнадія і він перестав уповати на Боже 
милосердя. Колишній великий подвижник вирішив залишити 
служіння Богові та піти у світ, щоб стати рабом гріха. Диявол на 
нього нападав, підсуваючи відчай, щоб він скінчив так само, як 
Юда. Він утікав з того місця і не міг навіть на небо подивитися, 
ані уста відкрити для молитви, ані думкою згадати про Бога, бо 
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відчував, що, напевно, би зійшов вогонь з неба і його спалив. У 
відчаї по багатьох днях, коли нічого не їв і не пив, натрапив на 
один монастир. Зайшов туди Яків та не прийняв запропоновану 
їжу і пиття, але тільки повторював, що він — найбільший гріш-
ник під сонцем, бо він є розпусник, вбивця і зрадник Христа. 
Там визнав перед усіма свій злочин. Монахи його переконували, 
щоб він не впадав у відчай, але щиро каявся з надією на Боже 
милосердя. Просили його, щоб він залишився в монастирі, але 
щось його гнало далі.

Однак, за Божим провидінням, один пустельник, зустрівши 
Якова по дорозі, закликав старця до своєї келії і пригостив його. 
Проте Яків не хотів на їжу і подивитися, а тільки глибоко зітхнув. 
Молодий пустельник просив, щоб він дещо з’їв і розказав щось 
корисне для душі. Тоді Яків почав гірко ридати і сказав: «Горе 
мені, бо через свої гріхи я навіки засуджений. Я вельми прогнівив 
Бога, ставши у старості рабом пристрастей, які переміг у мо-
лодості». Це почувши, молодий самітник просив Якова, щоб той 
розповів йому, що сталося. Старець з болем почав признаватися 
до гріхів, які вчинив.

Тоді той брат почав заохочувати Якова до покаяння: «Прошу 
тебе, не втрачай надії! Коли б Бог не приймав покаяння, як 
би міг Давид, котрий після прийняття дару пророцтва впав 
до ями чужоложства і вбивства, одержати відпущення за ці 
свої гріхи? Коли б Бог не приймав покаяння, то як би міг св. Пе-
тро — найвищий з апостолів, якому Господь звірив ключі від 
Небесного Царства, після потрійного відречення від Христа і 
гіркого плачу, прийняти не тільки відпущення гріхів, але і біль-
шу милість — стати пастирем Христового стада? Тож чинімо 
покаяння, поки є час! Боже милосердя є безмірне. Покаяння має 
силу очистити твої гріхи. Ісус є біля тих, хто щиро кається». Він 
довго переконував старця, щоб лишився жити з ним, але той не 
погодився. Пустельник, відпровадивши Якова, пройшов з ним 
немалий шлях, підбадьорюючи до покаяння. Після того вони 
попрощалися один з одним і молодий подвижник повернувся у 
свою келію. Зажурений Яків продовжував свою дорогу, однак 
слово, яке посіяв пустельник, починало діяти. Якось він побачив 
біля дороги старий відкритий гріб, схожий на печеру. Старець 
ввійшов до нього і побачив багато сухих костей. Тоді пригадав 
собі уривок з книги пророка Єзекиїла, як Господь воскресив 
сухі кістки. Божа благодать його доторкнулась і він вирішив до 
смерті каятися на цьому місці. Цілих десять років Яків вдень і 
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вночі визнавав перед Богом свої беззаконня і просив прощення. 
Своє життя він поховав у гробі. Жив з мертвими кістками, а до 
живих зовсім не повертався. Коли трапилося, що хтось йшов 
біля його печери, то він нічого не говорив, а тим, які його щось 
питали, ніколи не відповідав. Говорив лише до Бога, визнаю-
чи свої гріхи. Його поживою були тільки ті рослини, які росли 
неподалік. Їв так мало, щоб не вмерти. Цих 10 років прожив в 
глибокому покаянні. Милосердний Господь не тільки витягнув 
свого слугу з брам пекла, але й утвердив його у чеснотах, більших 
від попередніх, і об’явив це таким чином:

У тому краї настала посуха і великий голод. Тамтешній єпи-
скоп разом з вірними багато молились та постили, просячи в Бога 
дощу. Тоді Господь об’явив єпископу, що у тому краї живе один 
святий, який перебуває в гробі. І сказав: «Якщо він помолиться 
до Мене за вас, то відразу впаде дощ». Християни з єпископом 
зібралися та пішли до блаженного. Довший час вони стояли перед 
гробом, благаючи старця, щоб помолився за них до Бога. Але той 
навіть не хотів про це чути. Тому люди насильно відкрили двері 
та вивели святого. Старець простягнув свої руки до неба й почав 
молитися, щоб Господь помилував свій народ. І відразу пустився 
рясний дощ. Таким чином Господь показав Якову, що прийняв 
його покаяння. Завдяки Божій ласці за короткий час Господь 
через святого учинив ще більше чудес, ніж перед його падінням. 
Ще того самого року Господь покликав Якова до Себе. Прожив 
він на землі 75 років. На похорон зібралась незліченна кількість 
люду. Святого було поховано у гробі, де він прожив останні роки 
свого життя. Незадовго на тому місці єпископ збудував церкву 
в честь преподобного Якова і переніс туди його святі мощі.

У Божому слові сказано: «Бог гордим противиться, а сми-
ренним дає благодать» (1 Пт. 5, 5). Покірним, які Його люблять 
та живуть згідно з Його заповідями, Господь дарує усі потрібні 
ласки. А марна гордість, навпаки, стала для багатьох причиною 
великих падінь і загибелі. З життя цього Божого слуги навчімося 
обережності, пам’ятаючи слова апостола: «З острахом і тре-
петом працюйте над своїм спасінням» (Флп. 2, 12). Одночасно 
повчімося, що навіть після великого падіння маємо негайно кая-
тися, не залишатися у багні гріха і довіряти Божому Милосердю!
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК КОНОН ІСАВРІЙСЬКИЙ

Конон походив зі села Витанія в 
Ісаврії1. Він був сином поган Нестора 
і Нади. Коли хлопець досягнув зрілого 
віку, батьки заручили його з дівчи-
ною на ім’я Анна. Та перед шлюбом 
явився Кононові святий архангел 
Михаїл і навчив його про святу віру. 
Сповнився Конон Святого Духа і ар-
хангел Михаїл невидимо був з ним. 
Відкрилися тоді хлопцеві очі, і він 
побачив, що все у цьому світі марно-
та, крім одного — любити Бога і Йому 
одному служити. Коли надійшов день 
шлюбу і наречений з нареченою були 
введені у світлицю, Конон почав го-

ворити дівчині про Ісуса Христа і сказав їй, що посвятити своє 
життя Богові у чистоті — то найвища цінність і достоїнство. 
Анна, слухаючи його слова, повірила в Христа і пристала до 
ради Конона, пообіцявши берегти своє дівство. І жили ті двоє 
святих у чистоті, як брат зі сестрою чи, краще сказати, як два 
Божі ангели, палаючи любов’ю до Ісуса й усім серцем слухаючи 
і служачи Йому. Після того св. Конон переконав своїх батьків 
відректися ідолів і привів їх до Христа. Охрестив батька, матір 
і свою наречену та вчив їх праведного життя. Його батько Не-
стор викривав блуд поган і за те прийняв від них мученицьку 
смерть. Через якийсь час переставилася до Бога і його матір 
Нада, а по ній і заручена йому свята дівиця Анна. Поховав їх 
Конон в одному гробі і жив сам у Бозі в отчому домі у Витанії. 

1 Історична місцевість на півдні центральної частини Малої Азії.
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Перед очима завжди мав життя Ісуса Христа і у всьому старався 
наслідувати свого Божественного Спасителя. Жив в убогості, як 
і Христос, і за Його прикладом гаряче молився цілими ночами. 
Постом приборкував пристрасті і підпорядковував своє тіло ду-
хові. Живився з праці рук. Так живучи, Конон постійно каявся 
за свої невірності Богу, навіть в малому. І так дійшов до старості.

Була у тому краю в горах непрохідних одна темна печера, в 
якій було ідольське капище і багато бісів мешкало у ній. Стояв 
там великий кам’яний ідол Аполлона. Серед інших ідолів люди 
ісаврійського краю його шанували найбільше. Був у них зви-
чай щороку в день нечистого свята Аполлона збиратися там і з 
жертвами здійснювати своє огидне святкування. Одного року 
всі люди того краю зібралися в найбільшому з міст і готувалися 
іти до капища Аполлона. Святий Конон, палаючи ревністю за 
Бога і сумуючи через погибель стількох душ, прийшов у те місто 
і, побачивши багато люду, одних озброєних на конях, інших 
піших, як на війну приготованих, голосно промовив до них: 
«Мужі ісаврійські, зачекайте трохи, бо маю до вас слово. Навіщо 
так одягнулися? Хіба якесь військо неочікувано на вас напало 
і викликає вас на війну?». Вони сказали: «Ні, але ідемо до бога 
Аполлона принести йому жертву і зробити свято, бо він є наш 
покровитель і зміцнює нас у війнах». Тоді святий вказав їм на 
їхній блуд — що вони поклоняються богам, які зовсім богами не 
є, і проповідував їм живого істинного Бога, Ісуса Христа. Коли 
святий говорив, збентежився народ і зчинилося багато галасу. 
Одні кинулися на нього і хотіли вбити, а інші боронили, більше 
від нього почути бажаючи. І, ледве вгамувавши той бунт, сказали 
до святого: «Як можеш переконати нас, що твій Бог більший від 
нашого бога Аполлона? Покажи нам якесь знамення твого Бога, 
щоб ми повірили в Нього». Святий Конон, бачивши, що просять 
знаку, поклав усю надію на Бога і до них сказав: «Ось багато з 
вас чоловіків на конях і піших, немало молодих і міцних юнаків. 
Ходімо всі до Аполлонової печери на місце ваших зборів, спочат-
ку ви, я ж, як старий і немічний тілом, за вами. Даймо один 
одному слово: хто кого випередить — того Бог є великий та 
правдивий і в Нього належить вірити». Всі це слово схвалили і 
уклали зі святим угоду, кажучи між собою: «Цей старець хіба за 
4 дні зможе туди дійти», — бо далека і нелегка була дорога, через 
високі гори та глибокі провалля. І пустилися всі люди швидко в 
дорогу, покладаючись хто на своїх коней, а хто на ноги свої. А 
св. Конон поклався в усьому на Бога і з молитвою пішов за ними, 
поспішаючи і трудячись у дорозі. Коли так ішов і молився, став 
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перед ним святий архангел Михаїл, підняв його і за одну хви-
лину поставив на тому місці, куди старець поспішав. Людей же 
Михаїл невидимо збентежив, і вони, з труднощами блукаючи в 
горах і хащах, ледь змогли дійти на другий день. Конон вийшов 
їм назустріч і сказав до них: «Ось збувся мій заклад. Я випередив 
вас і першим сюди прийшов, тепер належить визнати вам, що 
великий є мій Бог, і повірити в Нього. Вашого ж бога дайте мені 
у володіння, щоб я зробив йому помсту, бо дотепер вас обманю-
вав». Люди ж почали кричати: «Ні, не клади вини на нашого бога 
і не смій нарікати на нього. Ми є винні, бо затрималися через 
те, що заблукали в дорозі, і так не дотримали обіцяного слова». 
Святий промовив до них: «Якщо не вірите моєму Богові, то чи 
повірите вашому, коли щось до вас промовить, і чи виконаєте 
його слово?». Тоді всі сказали: «Якщо тільки почуємо, що наш бог 
щось промовляє, одразу готові виконати його слово і повіримо 
йому без сумніву». І знову склав із ними святий угоду, і слово 
міцніше від попереднього утвердили, щоби всі повірили слову, 
яке промовить їхній бог. Став святий перед тою печерою, що була 
Аполлоновим капищем, і кликнув голосом сильним до ідола: «Тобі 
кажу, що велить мій Господь Ісус Христос: вийди зі свого капища 
і прийди до мене сюди!». Одразу бездушний ідол затремтів, впав зі 
свого місця і, валяючись, прикотився по землі до святого. Потім 
підвівся зі землі і став перед Кононом. Усі люди, охоплені страхом 
великим, голосно закричали і кинулися тікати. Святий спинив 
їх рукою, сказав не боятися і ледве стримав їх. Коли стишився 
галас, знову звернувся Конон до ідола, а всі пильно дивилися, 
що буде далі. Святий мовив: «Скажи нам, бездушний ідоле, хто 
є справжнім Богом? Чи ти, чи Господь мій Ісус Христос, якого 
я проповідую?». І одразу ідол великим людським голосом ска-
зав: «Єдиний істинний Бог — Христос, якого ти проповідуєш». 
Те сказавши, впав і розбився. Увесь люд закричав: «Один є Бог 
істинний — Бог Конона, Він переміг!». І повірило багато людей 
в Ісуса Христа, ідолів порозбивали і прийняли святе хрещення. 
А інші, сильно сумуючи через зруйнування свого ідола, озло-
билися і перебували в невірі. Проте пізніше і вони дали себе 
переконати, бо бачили різні чуда, які робив св. Конон. Тих, які 
з вірою приходили до нього, святий зцілював від усяких хвороб. 
А бісів, на яких владу від Бога отримав, зв’язував Іменем Ісуса 
і проганяв. Розійшлася слава про святого по цілому тому краю, 
багато наверталося до Бога і день за днем росла та множилася 
Христова Церква.
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У 249 році імператором став Децій і поновилося гоніння на 
християн. До краю, де жив св. Конон, прибув один воєвода на 
ім’я Магдон, щоб примушувати християн до ідолопоклоніння. 
Він схопив св. Конона, завдав йому багато жорстоких ран і зму-
шував до ідольської жертви. Коли ісавряни почули, що святого 
старця мучать, зібралось багато озброєних мужів, як християн, 
так і поган, і рушили на захист святого, хотівши вбити воєводу. 
Коли про це довідався мучитель, сильно злякався, сів на коня і 
зі своїми слугами втік до іншого краю. Гналися за ним ісавряни, 
та не здогнали. А Конона знайшли зв’язаного і закривавленого. 
Дуже сумував святий мученик, що не дали йому за Христа до 
кінця постраждати. Тоді люди завели старця у його дім і піклу-
валися про зцілення його ран. Святий Конон прожив ще 2 роки 
і переставився до Бога 251 року.

ПРЕПОДОБНИЙ ІСИХІЙ, ЗАТВОРНИК

Великий угодник Божий Ісихій 
ще з пелюшок добре наставлений 
був у чеснотах, земні пристрасті 
зненавидів і оселею Святого Духа 
став. Прагнув бо насититись вічни-
ми благами у Вишньому Сіоні. Че-
рез те із власної волі з батьківщини 
своєї вигнанцем зробився і пустель-
ного шукав місця. Був же родом з 
Антрапійського1 краю, що в Понті.

Зійшов святий на гору, що нази-
валася Майоніс, поблизу міста Адрі-
анея2 у Вітинії. Жили там біси і боя-
лися, щоб не бути вигнаними, тому 
хотіли святого з тих країв відвернути. Увійшли в якихось двох чо-
ловіків, Івана та Іларіона, які зустріли Божого угодника й питали 
його, куди йде. Довідавшись про наміри його, мовили до нього: 
«Чи не знаєш, чоловіче, що місце те погане, і в очевидну віддаєшся 

1 Сучасне місто Везіркепрю на півночі Туреччини.
2 Сучасне місто Орханелі на заході Туреччини.
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смерть, бо тут незліченна кількість м’ясоїдних звірів, до того ж 
і розбійники тут є, і не зможеш тут ані дня живим зостатися». 
Святий же, духом розуміючи, що слова ті не людські, а бісівські, 
сказав: «Я через багато гріхів своїх заслуговую на смерть, іду-
бо, щоб або від звірів, або від розбійників померти». Те мовивши, 
помолився і силою хресною безтілесних нечистих духів з тіл люд-
ських відігнав. Тоді пішов дорогою своєю і, на якусь частину 
гори вийшовши, сподобав те місце, келію там собі зробив і жити 
почав, подвизаючись посницькими пустельними трудами. Влаш-
тував же і вертоград, обробляв його, копаючи землю, сіючи зерно 
і з труду рук своїх годуючись. Тоді преподобний знайшов у якійсь 
гущавині воду, збудував там малу церкву в ім’я святого апостола 
Андрія і там безмовно в богомислії з учнями своїми перебував.

Привели до нього біснувату дівчину, її ж батьки, до ніг святого 
припадаючи, просили його, щоб вигнав духа нечистого з донь-
ки їхньої. Преподобний помолився до Бога, зразу вигнав біса з 
дівчини і до батьків її мовив: «Ось говорить Дух Святий, що на 
місці цьому після смерті моєї буде монастир святих жінок, що в 
постах і покаянні перебуватимуть, їх же молитов сила всі полки 
бісівські вижене звідси». Те пророцтво святого збулося свого часу.

Якогось дня преподобний Ісихій, вийшовши зі своєї келії, 
бачив, що воли тягнуть воза, великим вантажем наповненого. 
Випадково один віл ногами перечепився, впав на землю падін-
ням великим і не міг встати. Чоловік же, що на возі був, прибіг 
і намагався підняти вола, та марно, бо був вельми тяжкий. І, 
знемігши від труду, почав плакати. Те бачивши і змилосердив-
шись над ним, преподобний підійшов до вола, погладив його по 
шиї, і до нього, як до розумного, говорив: «Встань і здійсни путь 
свою». Те сказавши, знамення хресне на волові зробив — і зразу 
швидко встав віл і пішов, везучи покірно віз навантажений. 
Здивувався ж через те чоловік той вельми і святому з вдячністю 
поклонився, а тоді пішов, радіючи, своєю дорогою.

Святий же день за днем робив поступ на краще і, в доско-
налість чеснот сходячи, ангелам співрозмовником бути сподо-
бився — про своє до Бога переставлення за 30 днів від ангела 
Божого довідався. Через те великої сповнився радості, до відходу 
готуючись. При кончині своїй прикликав учнів, що жили з ним, 
і досить повчив їх. Коли північ настала, раптом з неба зблиснуло 
світло, осяяло не лише келію святого, але й місце те. А препо-
добний з веселістю промовив слова такі: «У руки Твої, Господи, 
передаю дух мій». І перейшов у небесні поселення. Святе ж і 
чесне його тіло поховане було у церкві святого апостола Андрія.
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42 АМОРІЙСЬКІ МУЧЕНИКИ

Грецький цар Теофіл (829–842), 
син царя Михаїла ІІ Аморійсько-
го (820–829), що був родом з Аморії 
у Фригії, вів часті війни з мусуль-
манами. Одного разу він вийшов 
з великим військом та напав на 
місто Созопетра, що було батьків-
щиною халіфа Мутасіма, і знищив 
його. Через те мусульмани запалали 
великим гнівом на Теофіла і вирі-
шили зруйнувати його рідне місто 
Аморію. У 840 році вони вщент роз-
били військо імператора і облягли 
Аморію. Це була Божа кара за те, 
що імператор підтримував іконо-
борчу єресь. Однак мусульмани 
не могли ввійти в місто і коли вже 
бачили, що не зможуть його взяти, почали відступати та повер-
татися додому. Але між воєначальниками міста знайшовся один 
зрадник, на ім’я Вадітзис, який посварився зі своїми товари-
шами і, сподіваючись на велику нагороду, задумав допомогти 
ворогам здобути місто. Він вистрілив у бік противників стрілу із 
запискою, в якій було написано: «Навіщо, витративши стільки 
часу, тепер повертаєтесь додому без перемоги? Відважтеся і 
підійдіть до тієї міської стіни, де є стовп, на якому зображений 
лев. Там я охороняю ту частину міста і допоможу вам ввійти 
в нього». Так і сталося. Мусульмани-сарацини вдерлися до міста, 
більшу частину війська й мешканців вирізали, решту забрали в 
полон, а місто спалили. У полон також взяли 42 визначних гро-
мадян і воєвод, які були послані від імператора, щоб захистити 



418

місто. Халіф Мутасім наказав закувати їх в кайдани й вивезти 
до столичного міста халіфату Самарри, де їх кинули до темної й 
сирої в’язниці. Між тими воєводами та імператорськими вель-
можами були Константин Вавуцик, Теофіл, Теодор Кратер, Мі-
лисен, Каліст, Васой, Астрій, Константин-нотар та інші. Всі вони 
були побожними християнами. Чесні і хоробрі воєводи, закуті в 
кайдани, були морені голодом та спрагою й тяжко терпіли. Але 
вони завжди молилися до Господа і просили в Нього сили, щоб 
витримати у вірі до кінця.

А зрадник Вадітзис добровільно прибув з сарацинами в Сирію, 
відрікся Христа, став мусульманином і був мучителем полонених 
воєвод. Імператор Теофіл великим викупом намагався визволити 
своїх військових, та халіф висміяв імператорських послів, бажаю-
чи, щоб полонені зреклись Ісуса Христа і прийняли мусульманство.

У в’язницю, де перебували святі, часто приходили різні люди, 
які хотіли переконати мучеників, щоб вони прийняли мусуль-
манську віру. Але святі навіть слухати того не хотіли, бажали 
краще ціле життя терпіти муки та прийняти найлютішу смерть, 
ніж відректися Христа і стати послідовниками Мухамеда. Одно-
го разу прийшли до темниці мужі, яких прислав Мутасім, щоб 
переконати воєвод зректися християнства. Ті, прийшовши, сіли 
біля в’язнів і сказали їм: «Ми вам співчуваємо, тому послухайте 
нас, бо ми радимо добре. Зійдіть з вузької дороги, якою велить 
вам йти Син Марії, та йдіть краще дорогою, яка є простора, 
її ж вам сповіщає наш великий пророк. Зречіться своєї віри і 
отримаєте великі нагороди. Наш бог Аллах дасть вам всі на-
солоди, які лиш тільки зможете уявити, як в цьому житті, 
так і в майбутньому». Святі, почувши такі слова, подивились 
один на одного і тихо засміялись. Тоді сказали до сарацинів: «Чи 
таке вчення вашого пророка? Ви справді вірите, що це є добре, 
коли людина задовольняє всі бажання свого тіла і навіть не хоче 
стримати свої пристрасті? Яка тоді різниця між людиною, що 
так живе, і нерозумною твариною? Ні, ми не хочемо такими 
бути. Не відступимо від Ісуса Христа, який дає нам визволен-
ня і правдиве життя. Нам є милішим терпіти заради Нього, 
ніж служити своєму тілу і його пожадливостям». Мусульмани 
зрозуміли, що не зможуть переконати мучеників, тому з нічим 
повернулися до царя.

Через деякий час прийшли до в’язниці сарацинські філософи 
і теж пробували переконати святих мучеників до відступництва. 
Вони казали до воєвод: «Ви кажете, що ваш Бог правдивий. Але 
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як так могло статися, що ви потрапили в наші руки? Чи ваш 
Бог вас покинув? Чи Він насправді є правдивим? Хто здобув ба-
гатші і славніші краї землі: ви чи ми? Хто є сильніший у війні: ви 
чи ми?». Святі на це відповіли: «Не можете називати вашу віру 
правдивою тільки через те, що ви перемогли нас в ці останні 
часи. Ми, християни, коли правдиво шануємо Ісуса Христа, то 
з Його допомогою отримуємо перемоги у війнах. Коли ж грішимо 
проти Господа і не чинимо покаяння, тоді Він допускає на нас 
нечестивих людей і так карає за наші гріхи. Проте ми, хоч по-
карані, не відвернемось від нашого Владики, але просимо в Нього 
прощення наших гріхів і віруємо, що Він нас помилує. А вашого 
бога ми зовсім не приймаємо і відкидаємо, бо його закон супере-
чить розумові й науці Ісуса Христа!». Отримавши таку відповідь, 
філософи наповнилися гнівом і з соромом повернулись до царя.

Сім років мученики перебували у в’язниці, закуті в кайдани. 
Вони кожний день молилися і безперестанку співали Давидо-
ві псалми. Дякували Богові, що таким способом їх очищає від 
попереднього життя, яке вони провели в розкошах і багатьох 
гріхах, та зміцнює їх у такому великому терпінні. Коли вони 
так страждали, прийшов до темниці зрадник Вадітзис, що ввів 
сарацинів в місто Аморію. Вже заходило сонце, а він через щі-
лину прикликав одного в’язня на ім’я Константин, що був колись 
нотарем у свого пана Константина Вавуцика, і сказав йому: 
«Знаєш, премудрий муже, я маю велику пошану до твого пана 
патриція Константина. Сьогодні мені стало відомо, що князь 
хоче завтра вас усіх вбити, якщо не приймете мусульманську 
віру. Я прийшов сповістити вам про те. Ти порадь своєму панові, 
що він може врятуватися від смерті, коли удасть, що відріка-
ється Христа, і ти так само зроби. В думці ж далі вірте в свого 
Бога, але тільки вдавано погодьтеся з царем, бо інакше вам 
загрожує смерть». Чуючи такі слова, Константин-нотар зробив 
на собі знак святого хреста і відповів: «Відійди від нас, зраднику!». 
Вадітзис відійшов від нього. Тоді патрицій Константин запитав 
свого нотаря, хто його прикликав до щілини і з якої причини. 
Він же не хотів перед усіма це оповідати, щоб часом хтось, по-
боявшись смерті, не почав сумніватись. Тому відвів свого пана 
набік і все йому розповів. Тоді патрицій, дякуючи Богові за те, 
що Він дає їм ласку мученицької смерті, сказав: «Нехай буде 
воля Божа!». Потім повернувся до всіх в’язнів і промовив до них: 
«Перебуваймо, браття, цілу цю ніч у молитві!». І всі, вставши, 
молилися та співали аж до самого ранку.
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Насвітанку прийшов до темниці сарацинський воєвода з 
озброєними воїнами і запитав мучеників, чи вони готові відрек-
тися Христа і прийняти мусульманство. Святі на це відповіли: 
«Ніколи не відречемося нашого Господа Ісуса Христа. Ми 
краще будемо терпіти великі муки, ніж приймемо вашого 
бога, який є дияволом!». Коли вони це промовили з великою 
відвагою і ревністю, то розгніваний мучитель зразу наказав во-
їнам, щоб зняли з кожного християнина окови, зв’язали їм руки 
і тягнули на місце страти.

Коли вони прийшли до річки Єфрат, мусульманський воєво-
да прикликав до себе одного мученика, що називався Теодор, 
і сказав йому: «Ти був колись священником, як я про тебе чув, 
але відкинувши священичий сан, ти прийняв спис і військову 
одежу. А тепер лицемірно прикидаєшся християнином. Чи не 
годиться тобі краще прийняти вчення Мухамеда і отримати 
від нього допомогу та визволення від смерті? Бо не можеш мати 
вже жодної надії, що тебе прийме твій Бог, якого ти вже раніше 
відрікся». Мужній Христовий мученик Теодор на це відповів: 
«Брешеш! Ти мені навмисно кажеш, що я відрікся Христа, але 
я тільки покинув священичий сан через свою неміч. Тому 
мені найбільше зі всіх належить пролити свою кров за віру 
в Ісуса Христа і померти задля Його любові, щоб Він про-
стив мені те, чим я згрішив проти Нього. Бо раб, якщо б 
втік від свого пана, а потім повернувся б і за те працював 
ще ревніше аж до смерті, чи не отримав би прощення за 
свою втечу?». Тоді св. Теодор помолився, віддавши цілковито 
свою душу Богові, і підійшов до ката, який відсік йому голову. 
А після нього і всі інші воєводи по черзі прийняли мученицьку 
смерть. Після їхньої смерті халіф наказав і зрадника Вадітзиса 
вбити мечем, кажучи: «Якщо він був християнином і не зберіг 
віри до свого Христа, то як зможе бути вірним нашому Алла-
хові? Своїм християнам став ворогом, віддавши їх у наші руки, 
а якщо настане лихий час, чи не буде він і нашим зрадником? 
Для своїх був невірним, то чи чужим буде вірний? Ніколи». Тоді 
відтяли голову тому відступникові і він прийняв достойну наго-
роду за свою зраду.

Наступного дня за наказом царя тіла мучеників вкинули до 
ріки Євфрат, а їхні душі зараз перебувають в досконалій радості 
та прославляють свого Спасителя на віки вічні. Амінь.
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СВЯТА КУНІГУНДА1

Свята Кунігунда наро-
дилася у 980 році. Вона 
була дочкою люксембурзь-
кого графа Зігфріда та 
його дружини Хадвіги. Ку-
нігунда вийшла заміж за 
баварського герцога Ген-
ріха, який потім став імпе-
ратором. Головною рисою 
її характеру була материн-
ська любов до ближніх. Як 
тільки вона стала герцогинею, то посвятила себе служінню про-
стому народу, який до неї міг звернутися з будь-яким проханням.

Кунігунда супроводжувала свого чоловіка у всіх його подоро-
жах та військових походах, проте не з цікавості, але щоб всю-
ди допомагати, не допустити несправедливості та гоїти рани, 
завдані війною. Для неї було б легше володарювати вдома та 
уникати простого люду. Однак вона вбачала у такому своєму 
високому сані святий обов’язок — бути сумлінням імператора та 
ангелом-охоронцем для народу. Тому негода і труднощі, пов’язані 
з військовими походами, не могли ніколи знеохотити святу. Її чо-
ловік Генріх не був святим. Кунігунда докладала великих зусиль, 
щоб стишувати його різкий характер. Її заслугою було і те, що 
Генріх ішов у битви не з метою володарювання, але щоб забезпе-
чити мир та встановити справедливість. У своїх подорожах Куні-
гунда пізнавала не тільки тілесну, але і душевну убогість народу. 
Бачила, що єпископи, яких призначили на службу під впливом 
світської верхівки, часто поводилися негідно. Для обнови церков-
ного життя вона посприяла тому, щоб були призначені богоугодні 
єпископи. Коли 1024 року помер імператор Генріх ІІ, Кунігунда 
відійшла до монастиря. Там в покорі провадила строге життя і 
ні в чому не відрізнялася від інших сестер. Коли вже лежала на 
смертному одрі, то побачила, що монахині готують їй дорогоцінні 
шати, які були гаптовані золотом. Тоді свята сказала: «Відне-
сіть цей одяг! В дорогоцінних шатах я заручилася жениху 
смертному, але в шатах чернечих — Жениху Небесному».

Померла свята Кунігунда 3 березня 1040 року.

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 3 березня.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ЄФРЕМ, ВАСИЛІЙ
ТА ІНШІ ЄПИСКОПИ ХЕРСОНЕСЬКІ

Починаючи від апостолів, від-
важні християнські місіонери нес-
ли світло Христової віри поганам, 
виконуючи так заповідь любові 
до Бога і ближнього. Ніякі страж-
дання, переслідування чи навіть 
смерть не змогли їх налякати. За 
часів імператора Діоклетіана (284–
305) свята Церква терпіла люті го-
ніння. Тоді з міста Херсонесу1 при-
був до Єрусалимського патріарха 
Завди один ревний християнин на 
ім’я Іван, який розповів йому про 
скрутне становище тамтешніх хри-
стиян. Їх була лише горстка, та ще 
й звідусіль придавлювана тиском 
поган, які там були. Там християни 
не мали ні священників, ні Бого-

служінь. Проте усіма силами старалися зберегти скарб віри, 
переданий їм ап. Андрієм. Також Іван при розмові з патріархом 
пригадав, що після мученицької смерті папи Климента, щороку 
море на сім днів уступає, так що кожен бажаючий може пройти 
по сухім дні аж до мощей святого. Тоді Завда повідомив про те, 
що дізнався від Івана, кільком ревним чоловікам, яких хотів 
послати на місії. Одночасно він запитав, чи є між ними хтось 
охочий піти у ті сторони, щоб проповідувати там Христа. Тоді 
зголосилися двоє: Василій та Єфрем. Однак патріарх Завда не 

1 Сучасне місто Севастополь.
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очікувано помер. Його наступником став Єрмон, який висвятив 
Єфрема з Василієм на єпископів і відправив до Таврії1. Євген, 
Елпідій та Агатодор, що разом з ними прийняли єпископське 
свячення, пішли проповідувати Євангеліє у місто Геллеспонт2.

Після прибуття у Херсонес Єфрем з Василієм розпочали мі-
сійну діяльність. Єфрем вирушив до скитів, у їхню столицю Не-
аполь3. Святий Василій залишився у Херсонесі. Одного дня він 
став на площі і почав свідчити мешканцям міста про правдивого 
Бога, Ісуса Христа. Він до них казав: «Двісті років тому прибув 
сюди з Єрусалиму святий апостол Андрій, звіщаючи вам Єван-
геліє. Господь Бог зробив його руками багато чудес. Після нього 
тут прийшов св. Климент, учень ап. Петра. За його молитвами 
чудесно витекло джерело води у каменоломні, яка знаходиться 
неподалік. Через це чудо велика кількість людей повірила в Ісу-
са Христа. Тоді за наказом імператора Траяна св. Клименту 
повісили на шию якір і кинули у море. Ви чули про чудо, яке що-
року повторюється на тому місці, де він помер. Це доказ Божої 
всемогутності! А ви далі залишаєтеся у темряві поганства! Я 
прийшов сюди з любові до вас, щоб сказати вам, що Ісус 
Христос, Син Божий, став людиною. Він помер на хресті 
за наші гріхи, бо безмірно любить людей. У Ньому ми маємо 
вічне життя. За це Ісус нічого від нас не вимагає, лише 
хоче, щоб кожна людина Йому повірила та прийняла Його 
за свого Спасителя і Господа. Хто добровільно відкине 
цю радісну звістку, буде сам на собі нести кару за свої 
гріхи, а нею є вічне засудження у пеклі». Коли Василій так 
говорив, громадяни розділилися на дві групи. Деякі увірували 
і прийняли Господа Ісуса, а інші затверділи та залишились у 
невірстві. Натовп помалу розходився. Лише кілька поганських 
фанатиків почали голосно кричати: «Ти прийшов, щоб знищити 
наших богів!». На це святий відповів: «Те, що ви шануєте, — 
це не боги, а демони. Є лише один Бог, який усе створив». 
Як тільки невірні почули ці слова, кинулись на місіонера і по-
чали його бити. Накінець його прогнали з міста. При цьому був 
і християнин Іван, який не спускав погляду з Василія. Він знав 
про порожню печеру, яка знаходилась за містом. Туди він завів 

1 Таврія — давня назва Кримського півострова.
2 Старовинна назва протоки Дарданелли і її побережної області на 
Азійській стороні.

3 Скитський Неаполь — сучасне місто Сімферополь.
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святого єпископа. Василій там жив майже рік, днями й ночами 
просячи Бога за навернення засліплених поган.

Тим часом сталося так, що в одного знатного громадянина 
Херсонесу помер єдиний син. Батьки дуже за ним сумували і не-
втішно плакали. Настала ніч, проте вони не відходили від гробу. 
Заснувши там, побачили уві сні свого сина, який до них промо-
вив: «Чому стільки плачете наді мною? Ваші боги не можуть 
мене воскресити, бо це лише ідоли, яких демон дав людям для 
їхньої погибелі. Якщо хочете, щоб я знову жив, то знайдіть того 
мужа, якого ви вигнали, і попросіть його, щоб помолився за мене 
до свого Бога. І ви повірте в того Бога, якого той муж проповідує, 
бо Він є Істинний Бог, який має владу над живими і мертвими». 
Прокинувшись, батьки один одному розказали про свій сон. Вони 
дуже дивувалися тому та негайно повернулись до міста, щоб 
сповістити про це своїм рідним. Християнин Іван, дізнавшись, 
що сталося, привів вельможу до св. Василія. Батьки впали пе-
ред єпископом на коліна, просячи, щоб воскресив їхнього сина. 
Святий відмовлявся, кажучи: «Як я, грішна людина, можу таке 
вчинити? Лише один Бог має владу воскрешати мертвих. Якщо 
ж ви увіруєте в Нього, то дістанете те, чого просите». На це 
вони відповіли: «Якщо наш син оживе, то ми зробимо все, що нам 
скажеш». Тоді Василій пішов з ними до гробу. Коли відвалили 
камінь, блаженний ввійшов в середину, помолився до Бога і бла-
гословив хлопця хресним знаменням. Тоді, виливши на мертвого 
свячену воду, охрестив його. Хлопець відразу встав. Страх і жах 
охопив всіх присутніх. Батьки невимовно раділи, а вельможа з 
цілим своїм домом прийняв святе хрещення. Так само вчинили 
багато людей, які дізнались про це чудо. По деякім часі диявол 
за допомогою жидів збунтував поган проти єпископа Василія. 
Натовп озброєних поган напав на Божого слугу. Вони зв’язали 
мученика і за ноги волокли вулицями міста. При тому в нього 
кидали каміння і били. Біля стовпа з хрестом, який побудували 
християни, мученик віддав свою душу в руки Божі. Це сталося 
7 березня 301 року. Тіло св. Василія погани викинули за місто 
на поживу псам і птахам. Однак Господь сам охороняв святе 
тіло: вночі його освітлювала ясна зоря, а вовки сторожили його 
перед собаками. Через день над ним кружляв орел, не дозволя-
ючи птахам, наблизитись до тіла. Християни, знайшовши святі 
мощі, чесно їх поховали.

У той самий день, подібно як і мученик Василій, помер св. Єф-
рем, але в столиці Скитії, Неаполі, де проповідував Христа. Го-
сподь через нього також здійснив велике чудо, коли оздоровив 
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помираючого сина одного з радників володаря. Завдяки тому 
багато жителів повірили і прийняли святе хрещення. Однак по-
ганські жреці вночі виволокли Єфрема з печери, де він жив, та 
відрубали йому голову.

Після смерті св. Василія, один з його учнів відплив до Гел-
леспонту. Там він зустрівся з Євгеном, Елпідієм та Агатодором, 
які тут провадили місію, і розказав їм про мученицьку смерть 
свого вчителя. Троє єпископів, порадившись між собою, вирі-
шили піти у Херсонес, щоби там продовжувати працювати в Бо-
жому ділі. Щодня зростала кількість віруючих в нашого Господа 
Ісуса Христа. Через те невірні євреї знову збентежили поган, а ті 
схопили святих і волокли по місті так довго, поки мученики не 
віддали свої душі Господу. Померли вони також 7 березня, рік 
після смерті св. Василія. Християни таємно взяли їхні тіла, що 
були викинуті за мурами міста, і з пошаною їх поховали.

Так, завдяки мученицькій жертві цих святих єпископів, Хри-
стова віра перемогла поганство і на Таврійському півострові, бо 
вже у 313 році імператор Костянтин Великий проголосив свободу 
для християн. Невдовзі, на прохання херсонеських вірних, їм 
був посланий з Константинополя новий єпископ Капітон. Разом 
з ним до міста прибуло також військо, числом 500 воїнів, щоб 
оберігати Христову Церкву від лютих поган. Християни з вели-
кою радістю прийняли нового єпископа. Другого дня на площі 
зібралась багато люду і Капітон почав їм звіщати Боже слово. 
Невіруючі погани вимагали, щоб він на доказ правдивості своїх 
слів увійшов у розпалену піч. Святий усвідомлював, що це істо-
ричний момент. Він у дусі взивав до Бога та просив світла, що 
має робити. З одного боку, він знав, що якщо Бог хоче від нього 
такого героїчного вчинку, а він зі страху цього не зробить, то 
пробудження не настане. А з другого боку, це виглядало як споку-
шання Господа і очевидне самогубство. А може Бог не хоче, щоб 
він робив те, що вимагають погани, а просто далі продовжував 
працювати у Христовому винограднику? Єдиним рішенням у цій 
ситуації було повністю віддатися Божій волі. Коли це Капітон 
зробив, то раптом отримав ясне світло. Бог хоче від нього цього 
героїчного кроку віри! Він погодився з вимогою натовпу. Єпи-
скоп перед усіма надягнув на себе омофор і, помолившись, увій-
шов у полум’я. Простоявши там майже годину, Капітон молився 
з піднятими руками, прославляючи Господа. Тоді набрав у фелон 
гарячого вугілля і вийшов неушкоджений до народу. Бачивши 
таке славне чудо, люди наповнились страхом і єдиноголосно 
закричали: «Один Бог великий і сильний — Бог християнський! 
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Він зберіг свого раба і вогонь йому не пошкодив». Тоді весь край 
прийняв християнську віру. Про це чудо було сповіщено імпера-
тору Костянтину і святим отцям на І Вселенському Соборі в Нікеї 
(325 рік). Усі дивувалися великій вірі та відвазі святого єпископа.

Приблизно 12 років після закінчення собору єпископ Капітон 
повертався з Царгороду до Херсонесу. Під час плавби почалась 
буря, яка загнала корабель недалеко від гирла ріки Дніпра. Дикі 
язичники розграбували корабель, а святого владику спіймали та 
привели до володаря того краю. Христовий слуга, скориставшись 
цією нагодою, засвідчив володарю про спасіння в Ісусі Христі. 
Капітон говорив так переконливо, що ідольські жреці побоялись, 
щоб правитель не навернувся до Христа. Тому підняли галас, 
вимагаючи, щоб святий приніс жертву ідолам. А коли він відмо-
вився, то погани примусили правителя засудити його на смерть. 
Тоді св. Капітона втопили.

Незадовго після цієї події у Херсонес з Єрусалиму прибув 
новий єпископ Етерій. Завдяки Божій ласці він ревно трудив-
ся для поширення Божого Царства. Його підпис зберігся між 
учасниками ІІ Вселенського Собору у Константинополі (381 рік).

СВЯТИЙ МУЧЕНИК АРКАДІЙ1

Аркадій жив у ІІІ столітті в Мавританії, що в Африці. Тоді було 
люте переслідування християн. Аркадій втік в пустиню, щоб там 
молитвою і постом приготуватися до прийдешньої боротьби за 
віру. Свій маєток у місті Кесарії2 залишив під опікою свого стрия, 
який був поганином.

Згодом погани виявили, що Аркадій не приносить жертви їх-
нім богам, і тому вояки ув’язнили його стрия, який сторожив дім. 
Як тільки Аркадій почув про те, що сталося в місті, то залишив 
своє укриття і добровільно з’явився перед ігемоном та сказав до 
нього: «Якщо мій стрий ув’язнений за мене, прошу, щоб він був 
звільнений, бо є невинний. Ось, я є тут і готовий відповісти на 
все, про що ви будете мене питати». Ігемон відповів: «Я тобі 
пробачу твою втечу, якщо принесеш жертву нашим богам». 
Аркадій відповів: «Цього не зроблю! Я — християнин. Ти дума-

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 12 січня.
2 Кесарія Мавританська, сучасне місто Черчелл в Алжирі.
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єш, що погрожуючи смертю, за-
страшиш вірного Божого слугу? 
Знаємо, що написано: “Життя 
для мене — Христос, а смерть — 
прибуток” (Флп. 1, 21). Які б ти 
муки не придумав, не відвернеш 
мене від правдивого Бога!».

Розгніваний ігемон наказав: 
«Зв’яжіть йому руки і ноги та відрі-
зуйте його члени один за одним, щоб 
стільки разів відчував смертельний 
страх, скільки має членів». Найпер-
ше кати відрізали йому пальці на 
руках і ногах. Хоробрий мученик 
сам подавав катам свої руки і ноги 
та в своєму терпінні молився: «Віч-
ний Боже! Ти дав мені ці члени 
і тому їх жертвую Тобі, бо Ти 
мені їх знову вернеш, коли всі тіла воскреснуть з гробів!». 
Далі ігемон наказав відсікти Аркадієві від тулуба руки та ноги. 
Однак мученик промовив голосно: «Які ви щасливі, члени мого 
тіла, бо стали гідними служити своєму Богу! Навіть тоді, коли 
ви ще були з’єднані з моїм тілом, не були мені такі милі, як те-
пер. Я відлучений від вас на деякий час, але колись знову будемо 
славно з’єднані і підемо до Свого Царя та Судді Ісуса Христа».

Потім навчав тих, які спостерігали за його муками і були 
вражені терпеливістю святого аж до сліз: «Ви всі, які присутні 
на цьому кривавому видовищі, спізнайте, що вся тілесна мука 
є нічим для того, на кого чекає нев’янучий вінець у вічності. По-
вірте мені, бо я вже помираю: ваші боги не є жодними богами і 
не поклоняйтеся їм, бо допомогти вам не зможуть. Пізнайте 
правдивого Бога, який мене підкріплює. Для Нього померти 
означає бути живим, для Нього терпіти — це розкіш. Його 
любов ніколи не охолоне, Його слава ніколи не промине. 
Сьогодні я за свої малі терпіння прийду до Нього, щоб віч-
но біля Нього жити і вже ніколи з Ним не розлучитися».

Наостанок Аркадій зітхнув: «Отче, до Твоїх рук віддаю духа 
мого», — і спочив у Господі. Був замучений в 312 році. Його героїч-
ною смертю захоплювалися і погани, а християни були підбадьо-
рені, щоб мужньо визнати свою віру. Тоді вірні взяли останки його 
тіла і з пошаною їх поховали та прославляли Ісуса Христа, який 
подає силу своїм борцям витерпіти навіть найстрашніші муки.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ТЕОДОРИТ

Імператор Константин (306–337) і його син 
Констант (337–350) побудували в Антіохії Си-
рійській соборну церкву. Вони прикрасили 
її золотом і різними коштовностями зовні й 
всередині, так що люди називали її «золотою 
церквою». Серед клиру великої соборної цер-
кви був один священник Теодорит, якому був 
довірений весь церковний посуд і церковні 
багатства. Він вже з юності полюбив життя 
з Богом і служив Йому молитвою, постом та 
милостинею. Завжди турбувався про спасін-
ня безсмертних душ і як священник постій-
но служив людям. Свої труднощі й турботи 
вирішував перед Божим лицем на молитві. 
Споглядав на обличчя Христа розіп’ятого й 
так велику Божу любов пізнавав і безмежне 
Його милосердя. Звідси черпав справжню му-
дрість, а святий Дух об’являв йому життєві 
таїнства, які в слові Божому приховані.

Коли помер імператор Констант, син Кон-
стантина, сів на престолі Юліан Відступник. 
Він, приймаючи царство, вдавав із себе бла-
гочестивого християнина, а коли зміцнів на 

престолі, то відкрито перед всіма відрікся Ісуса Христа, якого вже 
давно був відрікся таємно. Після того почав переслідувати Хри-
стову Церкву, вбиваючи священників та забираючи Божі храми, 
які потім в ідольські капища перетворював. Також Юліан заби-
рав весь церковний посуд, кажучи: «Не варто християнам мати 
що-небудь з багатства, бо Христос наказав їм бути убогими».
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Мав цар Юліан дядька, який також називався Юліан. Був 
то рідний брат його матері. Він також спочатку був христи-
янином, але потім, захотівши догодити своєму племінникові, 
відрікся Христа і поклонився ідолам. Тому імператор поставив 
його князем і катом над східними землями. Юліан той прийшов 
до Антіохії перед царем, маючи з собою ще одного царського 
урядника на ім’я Фелікс, який був поставлений над царськими 
скарбами. Князь знав, що у великій соборній церкві є багато 
золота, і наказав привести до себе блаженного Теодорита, бо той 
мав ключі від церковних скарбниць. Коли святого привели до 
князя, той забрав від нього ключі і наказав зв’язаного кинути 
до темниці. Сам же з Феліксом і з багатьма воїнами пішов до 
соборної церкви, щоб забрати звідти всі дорогоцінні речі. Як роз-
бійник та злодій вдерся до церкви і почав безсоромно грабувати 
й оскверняти Господню святиню. Коли весь церковний посуд 
з престолу винесли і на землі на купу поклали, то Юліан сів на 
нього і почав виговорювати різні богохульства. Один із тих, що 
там були, вмовляв безстидника, щоб не робив такого безчестя і 
не ображав Христа. Юліан за це вдарив його сильно по голові і 
сказав: «Що мені зробить християнський Бог? Я Його не боюсь 
і не вірю в Нього!». Так він пограбував і осквернив Божу святи-
ню, а потім наказав мучити служителя Божого св. Теодорита. 
Сказав до нього: «Нащо ти, Теодорите, при цареві Костанти-
нові зруйнував храми древніх богів, прикрасив гроби померлих і 
наказав збудувати над ними церкви?». Мученик відповів: «Божі 
церкви і гроби святих ще прадіди побудували та прикрасили, бо 
Бог прославив своїх угодників багатьма чудами за їхнє побожне 
життя. Тобі ж дивуюся, князю, що з християнина став ідолопо-
клонником. Ти знаєш, що після смерті буде суд, на якому даси 
звіт за свої вчинки. Як ти думаєш вистояти перед вічним Богом? 
Твоя провина набагато більша, ніж в тих, що в ідолопоклонстві 
народилися, бо ти правду знав, але відкинув її заради марноти 
й земного багатства». Це почувши, Юліан розгнівався і наказав 
бити святого по лиці. Тоді Теодорит сказав: «Ти, Юліане, грішиш, 
коли називаєш дерев’яних та кам’яних ідолів богами. Бо ваші 
боги — демони, самі терплять в пеклі і вас туди затягнути 
хочуть». За ці слова кат звелів повісити мученика на дереві й 
обдирати його тіло залізними гаками. І так дерли святого три 
години, лице ж його радістю світилося, бо, за Божою ласкою, 
не відчував жодного болю. Потім князь сказав йому: «Принеси 
жертви богам, щоб я звільнив тебе від боргу, який ти маєш 
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щодо церковного майна, погано його витрачаючи. А якщо не 
поклонишся богам, то вб’ю тебе жорстокою смертю». Святий 
відповів: «Ти і цар твій — прокляті беззаконники, бо відреклися 
Ісуса Христа і прилучилися до антихриста. Якщо не відверне-
тесь від ідолопоклонства, то будете горіти у вогні вічному. Я ж 
нікому нічим не зобов’язаний, лише Господу моєму Ісусу Христу 
істинну берегти віру аж до останнього подиху. Не боюсь ані по-
гроз твоїх, ані смерті. Коли ж мене замучиш, то нагороду в небі 
мені побільшиш. Бо Ісус сказав: “Хто хоче спасти свою душу, той 
її погубить; а хто погубить свою душу ради Мене та Євангелія, 
той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а зана-
пастити свою душу?” (Мр. 8, 35–36). Тому я готовий жертвува-
ти земне життя задля Ісуса, бо інакше можу втратити життя 
вічне». Тоді кат знову промовив: «Приймеш від мене, Теодорите, 
честь і багато золота, тільки відречися того розп’ятого, що 
його називаєш Сином Божим». Мученик на це сказав: «Не смій 
ображати Ісуса Христа, мого Бога! За те, що ти богохульства 
на Нього виговорюєш, Він тебе сильно покарає і покаже тобі Свою 
справедливість! А твоє золото хай з тобою загине, я уповаю на 
мого Бога, який дає Своїм рабам замість тлінного — нетлінне, 
замість земного багатства — небесне. В Євангелію написано: “Не 
збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де 
підкопують та викрадають злодії. Збирайте собі скарби на небі, 
де ні міль, ані хробацтво не нівечить, і де злодії не пробивають 
стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє сер-
це”(Мт. 6, 19–21). Тому не цікавить мене твоє золото. Для мене 
цінніше віддати своє життя за Христа і здобути вічне життя, 
аніж мати на землі великі багатства і з ними до пекла піти». 
Після цих слів мучитель наказав двома свічками обпалювати 
ребра святого. Коли слуги обпалювали його тіло, Теодорит підняв 
свої очі до неба і молився, щоб Бог дав йому силу витерпіти ці 
муки: «Ісусе, Боже мій, прошу Тебе, допоможи мені в цих 
терпіннях. Ти знаєш, що немічний я, і силами своїми не 
зможу це перенести. Укріпи мене, Господи, і не залишай 
мене до останнього віддиху. Дякую Тобі, що сподобив мене 
за Тебе страждати, і вірю, що Ти мене не залишиш». І зразу 
двоє слуг, які його мучили, впали на землю, наче мертві. Юліан 
з поспіхом наказав підняти слуг зі землі і сказав до них: «Чому 
ви заснули і перестали обпікати нечестивого християнина?». Ті, 
прийшовши до тями, відповіли йому: «Ти нечестивий і осліпле-
ний душею, бо не бачиш, що Христового раба захищають Божі 
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ангели. Ось чотири ангели говорять з ним і нам забороняють 
торкатися його святого тіла. Не злослов, ідолопоклоннику, але 
знай, що правдивий є Бог християнський, і ми віримо в Нього!». 
Осоромлений же Юліан звелів слуг тих кинути в море. Коли їх 
вели на страту, святий мученик до них сказав: «Ідіть, мої діти, 
швидше у блаженну путь, і я піду за вами та буду радіти з вами 
у вічній радості в Царстві Божому!».

Коли слуги прийняли мученицьку смерть, Юліан приступив до 
св. Теодорита і закричав до нього: «Принеси жертви богам!». Муче-
ник пророчо до нього сказав: «Злочестивий і проклятий Юліане, 
ти скоро помреш наглою і лютою смертю через те, що ображав 
Бога своїми богохульствами. Душа твоя повіки мучитиметься 
в пекельному вогні. Так само і цар твій після тебе за короткий 
час загине у Перській землі. Знай, що починання ваших діл нічого 
не досягне, бо кінець ваш близький і смерть не дрімає». Таких 
слів нечестивий кат терпіти не зміг, тому зразу наказав стяти 
святому голову. З радістю та веселістю йшов на смерть мученик, 
і молився до Бога за себе й за цілий світ. На місці страти святому 
відсікли голову, і він віддав свою душу в руки Небесного Отця. 
Християни взяли святе мученикове тіло і чесно його поховали.

Незабаром збулися пророчі слова св. Теодорита. Через деякий 
час князь Юліан захворів. У тілі його почали множитися черви. 
Багато лікарів хотіли йому допомогти, але нічого не змогли зро-
бити. І за короткий час Юліан помер. Також і Юліан Відступник 
загинув так, як провістив святий. Він пішов війною на персів і 
там був убитий.

ПРЕПОДОБНИЙ ТЕОФІЛАКТ, ІСПОВІДНИК

У дні церковного збентеження від іконоборчої єресі прийшов 
зі східних країв у Царгород цей благочестивий муж Теофілакт і 
потоваришував з великим світилом церковним св. Тарасієм, ще 
мирянином і сенатором, у царських палатах найпершим діл таєм-
них правителем. Тоді помер цар Костянтин V Копронім, іконобо-
рець, і син його Лев IV Хозар з матір’ю Іриною воцарився. Патрі-
арх Павло, прозваний Милостивим, добровільно покинув престол 
свій, і Тарасій святий замість нього на патріаршество возведений 
був, він і VII Вселенський Собор зібрав, і прокляв іконоборчу 
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єресь. Тоді блаженний Теофілакт ра-
зом зі св. Михаїлом Синадським, поки-
нувши світ, чернече прийняли життя.

Патріарх Тарасій блаженного Те-
офілакта в Нікомидії митрополитом 
поставив. Коли ж святіший Тарасій 
з життя цього відійшов, а після нього 
Никифор премудрий прийняв пре-
стол Константинопольської церкви, 
тоді знову ж піднялася буря іконо-
борної єресі, яку відновив богомерзен-
ний імператор Лев V Вірменин. Тоді 
скликав святіший патріарх Никифор 
вибраних архиєреїв, а з ними і бла-
женного Теофілакта, нікомидійського 
митрополита, і пішов до злочестивого 
імператора. І багато з божественних 

книг повчивши, святі отці переконували царя не робити бен-
теги Церкві Христовій тією єрессю, яка вже VII Вселенським 
Собором проклята. Але не могли переконати злочестивого царя, 
сповненого отрути зміїної, який люттю і гнівом на них дихав. 
Коли святі отці замовкли, блаженний Теофілакт мовив до царя: 
«Знаю, що Боже довготерпіння ображаючи і про своє спасення не 
дбаючи, святих отців давньому переданню противишся і бенте-
жиш Церкву. Але прийде на тебе несподівано згуба люта і нагла 
біда, подібна на бурю, і не знайдеш того, хто визволить тебе 
від неї». Те чуючи, цар більшої люті сповнився і всіх з безчестям 
від себе відігнав та на ув’язнення в різні місця засудив: святі-
шого патріарха Никифора — на острів Проконніс, св. Михаїла, 
єпископа Синадського, — у Євдокіаду, а інших — деінде. Свя-
того Теофілакта Нікомидійського — у Ставрополіс, що в Карії1. 
І там Христовий ісповідник і благочестя великий поборник у 
скруті й кривді великій провів решту життя свого, десь 30 літ, і 
переставився до Господа. Імператор же Лев V Вірменин, за про-
роцтвом святого, загинув злою і несподіваною смертю: у день 
Різдва Христового в церкві, під час утреннього співу, від своїх 
воїнів мечами посічений був. Після нього владу прийняв Миха-
їл ІІ Аморійський (820–829), Балбосом названий, а після нього 
син його Теофіл (829–842), зі смертю якого і влада іконоборчих 
царів закінчилася.

1 Історична територія південно-західної частини Малої Азії.
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40 СЕВАСТІЙСЬКИХ МУЧЕНИКІВ

Сталося це за часів мучителя 
Ліцинія. Цей безбожник виступив 
явним ворогом імператора Кон-
стантина Великого. Константин 
Великий царював в західній части-
ні Римської імперії, а Ліциній був 
імператором східної. Знаючи, що 
Константин є оборонцем христи-
янської віри, він навмисно почав 
мучити християн у своєму царстві. 
Замучив багатьох єпископів, забо-
ронив християнам збиратися на 
Богослужіння, а згодом почав за-
гальне переслідування по всій схід-
ній частині імперії. В той час у мі-
сті Севастії, в Малій Вірменії, стояв 
ХІІ легіон війська, названий «Бли-
скавичним» (Legio XII Fulminata), 
що відзначався хоробрістю в багатьох битвах. В тому легіоні 
було 40 сміливих воїнів, в битвах міцних і непереможних, які 
благочестиво вірили в Ісуса Христа.

Нечестивий Ліциній, щоб змусити християн зректися Христа, 
видав наказ по цілому своєму царстві, аби кожен громадянин, від 
простого чоловіка до воїна, приніс жертву ідолам. Наказ цей був 
оголошений і в ХІІ легіоні. Коли ж правитель Севастії Агриколай 
дізнався, що між його воїнами є 40 християн, швидко наказав 
їх привести до себе. Воїни стали перед ним і сказали: «Ми вірно 
служили імператору, але є християнами і Христа ніколи 
не зречемося. Жодна сила на світі нас не відверне від віри 
і не змусить до ідолопоклонства». Намісник, почувши таку 
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відповідь, намагався найперше лестощами, а потім погрозами 
відвернути їх від Христа. Почав свою розмову так: «Як у битвах 
ви були єдинодушні й вірно служили царським наказам, так і 
тепер покоріться царській волі і принесіть жертву богам. Виби-
райте одне з двох: або богам принесіть жертву і прийме більші 
почесті, або, не покорившись, будете посоромлені і позбавлені 
військового сану. Подумайте і виберіть те, що вам видається 
корисніше». На це святі воїни сказали: «Про те, що є корисним 
для нас, турбується Господь». Агриколай сказав: «Багато не 
говоріть, але приготуйтеся завтра принести жертву богам». 
Тоді звелів відвести їх до в’язниці.

В темниці святі воїни, разом схиливши коліна, почали моли-
тися: «Отче наш, прослався на нас, бідних твоїх рабах, і дай, щоб 
ніхто з нас не зрадив Сина Твого. Укріпи кожного своєю силою 
і дай перемогти диявола і всі його спокуси. Хай наша смерть 
приведе ще більше людей до пізнання Твого Сина». Так святі мо-
лилися, знаючи, що чекає їх за ісповідання Христа. До пізньої 
ночі було чути, як в’язні молилися і прославляли Христа за Його 
добродійства аж до цього дня. І коли настала північ, явився їм Го-
сподь і сказав: «Добрий початок ви вчинили, але хто витерпить 
до кінця, той спасеться». Слова ці в душі кожного страх Божий 
викликали, а водночас сповнили радістю, що Господь є з ними. 
Наступного дня Агриколай, зібравши біля себе друзів і радників, 
звелів привести з темниці 40 воїнів і почав до них звабно говори-
ти: «Яких воїнів має наш цар! Ніхто вам ні в чому не дорівняє: ні в 
силі, ні в мудрості! Я по-батьківськи люблю вас. Чи ж хочете ви 
мою любов на ненависть змінити? Все у ваших руках: або любов 
мою, або ненависть прикликати на себе». Один святий, Кандид 
на ім’я, сказав: «Ти є нелюд і звір дикий, говориш, що любиш нас, 
але хочеш нас відвернути від живого Бога і зваблюєш покло-
нитися бездушним ідолам». Намісник розгнівався і скреготав 
зубами, як лев. Тоді звелів святих закувати в кайдани і кинути 
до в’язниці. А сам чекав на прихід командира легіону Лисія.

Воїни Христові підбадьорювали один одного: «Браття, не 
біймося! Хіба не помагав нам Бог на війнах, коли ми до Нього 
взивали? Згадайте, коли у великій битві були, і всі полки наші 
кидалися втікати, ми ж самі, 40, посеред супостатів залиша-
лися і, помолившись до Бога зі сльозами, Його допомогою одних 
перемагали, інших проганяли, і в такій раті жоден із нас не був 
поранений. Сьогодні ж ворог невидимий, сатана, воює проти 
нас, і чи має один перемогти 40? Не бути такому! Годиться 
нам і нині зробити те, що завжди робили — з гарячою молитвою 
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прийти до Бога, який нам допомагає. Ані пута не пошкодять 
нам, ані муки. Так, як на війні ми взивали святе Боже Ім’я, так 
і нині взиваймо, а Бог нас почує і нам допоможе!».

Коли стали перед Лисієм і Агриколаєм, Лисій, поглянувши на 
них, сказав: «Скоріться царським законам, принесіть жертву 
богам і приймете від мене вищі достоїнства і ще більших дарів 
сподобитесь». Відповів св. Кандид: «Не лише честь воїнську, 
але і самі наші тіла забери від нас, нічого ж для нас нема 
дорожчого від Христа, Бога нашого!». Тоді звелів воєвода ка-
мінням кидати в святих. Але сам Бог заступився за Своїх вірних, 
бо як тільки слуги почали кидати каміння, то воно поверталось 
на них і їх побивало. А мученики, коли це бачили, міцніли в Го-
споді і ставали сміливішими. Лисій сильно розгнівався, схопив 
камінь і кинув в одного зі святих. Камінь же той вернувся і вда-
рив Агриколая в лице і розбив йому уста. Агриколай вигукнув: 
«Клянуся богами моїми, що чарами якимись вони це роблять». 
Святі сказали: «Це не чари, але наш Бог засоромлює ваші задуми, 
бо ви повстали проти Його Сина Ісуса Христа. Чи не сороми-
тесь, безумці і слуги диявола? Чи, бажаючи завдати нам мук, не 
переконалися в Божій силі, що є з нами?». Правитель, не мігши 
противитись явній Божій силі, звелів відвести їх у в’язницю, аби 
подумати, що з ними має робити.

А 40 Христових воїнів, опинившись в темниці, почали спі-
вати: «До Тебе, що живеш на небі, піднесли очі наші, як очі рабів 
дивляться на руки панів їхніх, так очі наші дивляться на Го-
спода, Бога нашого, допоки не змилосердиться над нами». Після 
молитви з’явився їм Господь, який мовив: «Хто вірить у Мене, 
той, навіть умерши, житиме. Будьте відважні і не бійтеся 
мук короткочасних, що швидко минуть, потерпіть трохи, бо 
справедливо постраждаєте за гріхи ваші, щоб прийняти вінці 
перемоги». Такими відвідинами Господа святі були підкріплені і 
провели цілу ніч на молитві, дякуючи та славлячи Бога.

Наступного дня мученики знову стали перед намісником 
Агриколаєм та воєводою Лисієм і сказали: «Робіть з нами, що 
хочете, ми — християни, і ніколи не поклонимось ідолам». Коли 
святі це говорили, було видно диявола, який стояв при Агрико-
лаєві і говорив йому на вухо: «Ти мій, відважно роби що треба!». 
Тоді воєвода з намісником веліли всіх святих мучеників зв’яза-
ними тягнути до озера.

Була тоді зима з лютими морозами та сильними вітрами. Свя-
тих роздягнули до самих сорочок і, за наказом правителів, завели 
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у льодяну воду. Приставили і воїнів, щоб їх стерегли. Біля озера 
навмисно була приготована тепла лазня, щоб коли якийсь муче-
ник згодиться поклонитися ідолам, вибігши з води, міг зігрітися в 
цій лазні. Вночі, о першій годині, взявся лютий мороз, і тіла свя-
тих покрилися льодом і корчились від невимовного болю, який 
перехоплював подих. Тоді один з них, часто в сторону лазні по-
глядаючи, не зміг терпіти тої муки, відлучився від святого збору 
праведних і побіг до лазні. І як тільки його нога торкнулась порогу 
лазні і він ледве відчув тепло, зразу впав мертвий. Святі, коли ба-
чили того втікача, в один голос до Бога закликали: «Той, що відпав 
від Тебе, відразу загинув, ми ж не відступимо від Тебе! Помо-
жи нам, Господи, Спасителю наш, бо стоїмо у воді і мороз 
ломить тіла наші. Звільни нас від тягаря і лютість при-
роди вгамуй, бо на Тебе уповаємо, щоб нам не осоромитися. 
Нехай бачать усі, що ті, які до Тебе взивали, спаслися!».

Бог почув їхню молитву. О третій годині ночі осяяло їх світло, 
наче сонце, таке тепле, як під час жнив буває, і прогнало мороз, 
і лід розтопило, і воду зігріло. Воїни, які їх стерегли, спали, лише 
один не спав. Він чув, як святі до Бога молилися, і думав собі: 
«Як це той, що побіг до лазні, зразу від тепла упав мертвий, а 
ті, будучи в такому морозі, ще живі?». Тоді поглянув на них, 
побачив світло несказанне, що осяювало їх. Підвів очі вгору, 
бо хотів подивитися, звідки те світло на них сходить. Побачив 
сорок вінців пресвітлих, які з неба на голови святих опускалися, 
але під одним вінцем ніхто не стояв. І зрозумів, що той, який в 
лазню побіг, відкинений з лику святих, і через те місце під тим 
вінцем пустіє. Тоді збудив сторожу, скинув верхній одяг і перед 
очима їхніми скочив до озера, викликуючи: «І я християнин!». 
Став посеред святих мучеників і сказав: «Господи Боже, в Тебе 
вірю, в якого і ці вірять. Прийми мене до числа їхнього і 
сподоби мене задля Тебе страждати з рабами Твоїми, щоб 
я став достойним Тебе». І знову число святих мучеників було 
повне, бо на місце відступника став один з воїнів, ім’я якого було 
Аглай. Тоді святі мученики викликнули: «Хто Бог великий, як 
Бог наш? Ти той Бог, що Твориш чудеса, бо знову сповнив наше 
число і засоромив сатану!». І всі, радіючи, прославляли Господа 
за таке велике чудо.

Настав ранок, прийшли нечестиві кати до озера і побачили 
святих мучеників, що живі були і зовсім від морозу не померзли. 
Сильно дивувалися і говорили, що це знову якісь чари, бо й вода 
в озері була тепла. Тоді побачили, що один з воїнів, який сто-
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рожив мучеників, тепер стоїть серед них. Кати сповнилися гні-
вом і звеліли святих вести зв’язаними до катівні, щоб молотами 
розбивати їхні тіла. Коли це люте катування здійснювалося, мати 
одного з мучеників, Мелітона, який був молодий літами, стояла 
там і переконливими словами укріплювала святих до мужнього 
терпіння. Найбільше вона боялася, аби її син в муках не знеміг, 
уважно дивилася на ньо-
го, руки до нього простя-
гала і утішала: «Сину мій 
наймиліший, ще трошки 
потерпи і отримаєш на-
городу в Царстві Божім! 
Не бійся, дитино, сам 
Господь помагає тобі!». 
В цих тортурах всі святі 
мученики передали свої 
душі в руки свого Спаси-
теля, тільки Мелітон, ледь 
дихаючи, лишився при житті. Кати звеліли, аби тіла мучеників 
кинули на вози і везли на спалення. А молодого Мелітона ли-
шили, бо бачили, що він ще живий. Але його мати, побачивши, 
що її єдиного сина лишили, взяла його з трудом на плечі і без 
страху пішла за возами. Несений мученик, радіючи, віддав сво-
го духа. А мати, догнавши вози, поклала мертве синове тіло на 
тіла святих. Коли були привезені на місце спалення, яке було 
поблизу ріки, воїни, багато дров і гілля зібравши, розпалили 
великий вогонь і кинули в нього тіла мучеників. Згоріли тіла і 
залишилися лише кості святих. Але й кості Лисій наказав вто-
пити в ріці, щоб християни не взяли їх собі на споминання. 
І вкинені були останки святих у ріку. Але береже Господь усі 
кості угодників своїх і не допустить ні одній з них у воді згуби-
тися. Через три дні з’явилися святі мученики єпископові того 
міста, блаженному Петрові, і сказали: «Прийди вночі і винеси 
нас з ріки». Він, взявши священників і дияконів, прийшов на 
берег ріки. І ось посеред темної ночі з’явилося світло і світило 
на ті місця, де лежали кості святих. Навіть місця, де найменша 
кістка лежала, освітлилися. Зібравши з води всі кості до однієї, 
єпископ поклав їх на чесному місці. Так мученики, страждаючи 
за Христа, прославились від Нього. Богові вірили, Христа іспові-
дували і померли за Нього, залишивши пам’ять свого життя на 
спасіння всім, які вірують в Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК КОДРАТ КОРИНТСЬКИЙ
ТА ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ

У час лютого гоніння, коли християн мучили й вбивали, багато 
вірних, боячись жорстоких мук, покидали свої міста, доми і ма-
єтки і, втікаючи, ховалися в пустелях, горах і земних проваллях. 
Воліли зі звірами жити, щоб могти віру зберегти і не зрадити 
Ісуса Христа. У ті дні з Коринту до пустелі втекла одна жінка на 
ім’я Руфина, що чекала дитину, і там ховалася. Коли сповнилися 
її дні, народила вона хлопчика Кодрата. Проживши після того 
у пустелі небагато днів, померла. Бог сам чудесним способом 
годував дитинча небесною поживою. Коли Кодрат підріс, сам 
живився пустельним зіллям і жив у пустелі подібно до Івана 
Хрестителя. Настановляв і виховував його Святий Дух. Коли 
Кодрат став уже юнаком, віднайшли його люди і привели до мі-
ста. Навчили його всього потрібного, а найперше — віри в Христа 
Господа, любов же до Нього вклав йому на пустині сам Святий 
Дух. Кодрат був дуже здібним, і по якімсь часі вивчив лікарську 
справу і лікував людей: тіло ліками, а Божим словом — душевні 
недуги. Проте, змалку полюбивши життя в Бозі і ухиляючись 
від світського гамору, віддалився від людей і подальші свої дні 
і роки провадив в горах і пустелях. Задля потреб людей Кодрат 
приходив деколи до міста, та потім знову віддалявся в пустелю. 
І так живучи, дійшов до старості. Були у святого учні: Кипріян, 
Діонісій, Анект і Павло. Вони любили свого духовного батька 
і приходили до нього в пустелю, приймали духовну користь і 
навчались від нього.

Коли імператором став Децій, гоніння ще більше посилилось. 
Тоді св. Кодрата схопили з його учнями і вкинули у в’язницю до 
інших християн. За кілька днів їх усіх вивели і поставили на суд 
перед правителем Ясоном. Святий Кодрат виступив перед усіма 
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християнами, наче воєвода того вибраного Христового війська, 
і за всіх катові без страху відповідав. Він сміливо визнав свою 
віру в Христа, кажучи, що вічне спасіння йому є дорожче, ніж 
це тимчасове життя. Тоді Ясон наказав вірного Христового воїна 
бичувати. Після бичування мучитель звелів стрімголов повісити 
Кодрата і залізними кігтями обдирати його тіло, а потім розпа-
лити вогонь і обпалювати страстотерпця. Святий старець усе 
мужньо терпів і віри не зрікся.

Коли Ясон намовляв молодого Кипріяна принести жертву бо-
гам, св. Кодрат так сказав до свого учня і до тих, що з ним готу-
валися на рани: «О браття і співподвижники мої, подумайте, яку 
славу в небі приготував вам Господь за ваше мучеництво. Нале-
жить вам сьогодні явити непохитну віру в Христа Бога. Сьогодні 
час подвигу надійшов, щоб усім серцем виконати закон любові 
і душу свою покласти за Того, кого любите, щоб дати приклад 
всім іншим, які за Христа хочуть постраждати. Будьте міцні у 
вашому терпінні на подив усім, хто дивиться на вас. Не зрадьте 
Христа, бо перед Ним на страшному суді будете стояти і Йому 
звіт давати. Не зійдіть з цієї дороги, бо вже вона закінчується, 
і швидко звідси перейдете до Ісуса Христа. Не жалійте юності 
вашої, бо одразу вічне життя осягнете. Зрозумійте, що ви при 
дверях кінця. Господь з вами. Взивайте до Нього і нічого не ля-
кайтесь, Він укріпить вас у муках, бо Він — ваша сила. Сміливо 
віддайте себе на страждання і мужньо їх перетерпіть, щоб, 
перемігши ворога, прославилися від Господа і були зарахованими 
до числа святих мучеників на небесах». Мучитель Ясон, почувши 
ці слова, сильно розгнівався і наказав чотирьох учнів святого і 
ще одного християнина Крискента мучити такими ж муками, як 
і Кодрата: били їх, дерли залізними кігтями і свічками обпалюва-
ли. Тоді усіх разом з Кодратом віддав на поїдання звірам. Коли 
ж звірі їх не торкнулися, наказав їх прив’язати за ноги і через 
місто волочити на місце страти. По дорозі багато поган били їх 
палицями і кидали в них камінням. Перед стратою мученики 
помолилися і положили під меч свої голови. На місці усічення, де 
земля забагрилася їхньою кров’ю, витекло джерело чистої води. 
Після них й інші християни були замучені. Вікторина, Віктора і 
Никифора кинули у кам’яну ступу і до смерті стовкли. Клавдію 
відрізали руки і ноги і лишили його кров’ю стікати. Діонисія 
зарізали ножем. Діодор сам скочив у приготований для нього 
вогонь. Серафінові відтяли голову. Папія і Леоніда, мучивши, в 
морі втопили. Ще ж і жінки, які приймали повчання св. Кодрата, 
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щирим серцем його в мучеництві за Ісуса Христа наслідували. І 
багато інших чоловіків і жінок, перетерпівши різні муки, пере-
йшли до Господа і тепер перебувають у вічній славі.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК КОДРАТ НІКОМИДІЙСЬКИЙ

За правління нечестивого Де-
ція (249–251), римського імперато-
ра, що обновив люте гоніння, коли 
св. Кодрат Коринтський з іншими 
християнами постраждав за Хри-
ста, багато вірних, боячись мук, ті-
кали в гори і пустелі. Інші ж мужньо 
залишалися вдома і чекали часу, 
коли зможуть муками і смертю про-
славити Господа. Одним з таких був 
св. Кодрат. Жив він у місті Ніко-
мидія, походив зі знатного багатого 
роду та був мужем святого життя. 
Кодрат не дбав про своє багатство 
і не пишався походженням, лише 
про одне турбувався: щоб любити 
Ісуса Христа і волю Його чинити. 
Майном же своїм Богові й людям 
служив. У той час в Нікомидію на 
суд з різних міст було приведено ба-

гато християн. Їх під вартою тримали у в’язниці. Кодрат давав 
воїнам і темничній сторожі золото, щоб ввійти до в’язниці й 
християнам послужити, і потрібне принести. Вмовляв усіх бути 
сміливими і не зважати на муки задля любові Христа, який готує 
їм вічну нагороду у Своєму Небесному Царстві.

Від Деція в Нікомидію був посланий проконсул Переній, щоб 
примусити християн до ідолопоклонства. У визначений день, 
сівши перед народом, він наказав привести в’язнів. Коли їх 
привели, проконсул сказав: «Кажіть кожен своє ім’я, сан, рід і 
батьківщину». Святий Кодрат також прийшов на те видовище і 
стояв між людьми. Коли побачив на суді деяких братів, що лицем 
виявляли страх, стривожився, щоб хтось із них перед муками не 
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відрікся Христа, і голосно скрикнув: «Християнами називаємось, 
саном і благородством є рабами Ісуса Христа, а батьківщиною 
нашою є небо, де Бог наш поселяє тих, що уповають на Нього. 
Чи чуєш це, правителю?». Переній, дивуючись сміливості мужа, 
сказав до слуг: «Візьміть цього буйного і приведіть до мене ближ-
че». Святий Кодрат, чуючи ці слова, розштовхав людей, сам з 
поспіхом став перед проконсулом і, перехрестившись, сказав: «Я 
волею прийшов до тебе, а не насильно, щоб це тобі визнати за 
моїх братів і стати проти диявола». Мовив проконсул: «Скажи, 
безумче, своє ім’я і рід». Відповів святий: «Кажу тобі, що христи-
янином я є, а ці мої брати — раби Христові». Переній сказав: 
«Зверхньо говориш. Зміни свою зухвалість, стань покірним та 
принеси з нами жертви богам! Тоді сповіщу про тебе імператора, 
і поставить тебе воєводою». Святий відповів: «Сміливості моєї 
ні ти, ні твій імператор, ні сам батько ваш, сатана, відняти 
в мене не зможе. Господь — моя спадщина (Пс. 16, 5), боги ж 
поган — золото і срібло, діло рук людських. Ті, що їх виробля-
ють, хай самі, як вони, стануть, і усі, що на них покладаються 
(Пс. 135, 15–18)». Переній сказав до слуг: «Бийте цього негідника 
жорстоко, допоки не скориться царським законам і не покло-
ниться богам». Битий Кодрат промовив: «Слава Тобі, Господи 
Боже Ісусе Христе, що мене, грішного і недостойного раба Свого, 
сподобив за Тебе постраждати, щоб був я зарахований до Твоїх 
рабів, яких Ти любиш. Дякую Тобі і прошу, укріпи мене, нехай 
прославиться в мені Твоє святе Ім’я, і поможи мені добре закін-
чити мою дорогу». Настільки довго був битий святий, що слуги, 
втомлюючись, мінялися п’ять разів. Плоть святого відпадала, 
що аж хребет було видно, і кров текла потоком. Коли день похи-
лився, св. Кодрата з іншими християнами привели до в’язниці. 
Кат Переній звелів під хребет мученика підкласти гострі цвяхи, 
покласти на груди великий камінь, ноги забити в колоди, а ціле 
тіло скувати важким залізом. Так св. Кодрат був залишений на 
багато днів і мужньо терпів важкі муки, яких людській природі 
неможливо перетерпіти і залишитись живою, але Божа благодать 
укріплювала Христового мученика.

Коли минуло багато днів, Переній рушив до Нікеї і наказав 
ув’язнених християн разом зі св. Кодратом вести за собою. В 
Нікеї в ідольському храмі мучитель знову змушував їх до ідо-
лопоклонства. Тоді попереду всіх християн знову мужньо ви-
ступив св. Кодрат. Господь його уздоровив, що і сліду від мук 
не зосталось. Здивованого Перенія охопив такий жах, що він 
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лише спромігся крикнути: «Кодрате, принеси жертву богам!». 
Святий відповів: «Я є рабом Ісуса Христа і Йому приношу себе 
в жертву. Боги ж ваші, які неба і землі не створили, нехай за-
гинуть!». Проконсул сказав: «Царським законам покорися, а не 
Христовим!». Відповів святий: «Підкоряюсь законам Небесного 
Царя, а не наказам безумних людей, які не знають Бога. Смерті 
ж і мук твоїх не боюся, бо за Христа, Бога мого, готовий померти 
не лише раз, але й багато разів». Переній мовив: «Чи бачив, як 
багато християн нашим богам принесли жертви? Чи ти кращий 
від них?». Святий Кодрат відповів: «Справді я є кращим від усіх 
тих, що відступили від Бога, Творця свого, бо не схилив коліна 
перед ідолами. Де ж є ті, що принесли жертви вашим богам? 
Не бачу їх». Звелів Переній прикликати їх.

Тим часом святий просив, щоб його звільнили з кайдан. Ду-
мав Переній, що хоче богам поклонитися, і наказав скинути з 
Кодрата окови. Святий одразу побіг, схопив великого ідола за 
ноги, скинув його з його місця і розбив. Також і до інших ідолів 
кинувся, але одразу жерці і воїни його схопили. Розгніваний був 
Переній і наказав святого повісити перед ідольським храмом і 
гострим залізом дерти його по цілому тілі. Коли дерли святого, 
прийшли ті, що зрадили Христа. Святий Кодрат серед мук до 
них промовив: «Безумні, чому, трохи постраждавши, злякалися 
мук і відреклися від Христа, а самих себе передали дияволові? Чи 
не вірили ви у воскресіння мертвих? Чи не чули про Божий суд, 
про незгасимий пекельний вогонь і хробаків, які не вмирають? 
Яку відповідь дасте Спасителю нашому Ісусу Христу, який буде 
судити живих і мертвих? Отямтесь і подивіться, від чого відпа-
ли. Заради тимчасового і безвартісного життя покинули вічне 
Царство Небесне. Зневажили вашого предоброго Владику і самих 
себе віддали в полон дияволу, який, якщо над кимось візьме владу, 
б’є того і убиває. Коли прийде наш Господь, зв’яже його разом із 
тими, що йому підкорилися, і вкине у вічну вогненну безодню. 
Коли станете перед судом Ісуса Христа, який віддасть кожному 
за його ділами, то буде вже пізно. І чи не чули ви слів Господніх 
у Євангелію: “Не бійтесь тих, що вбивають тіло, душі ж вбити 
не можуть, бійтеся більше тих, що можуть душу і тіло зана-
пастити у геєні вогненній” (Мт. 10, 28)». Коли це святий сказав, 
відступники голосно закричали зі сльозами, кажучи: «Злякалися 
мук, рабе Божий, і звабилися, як німе стадо. Як вівці заблукані 
стали ми їжею для вовків, і розшматовані тепер. Перемогли нас 
наші гріхи. Захотіли ми короткий час тут пожити, а для май-
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бутнього вічного життя померли. Що робити нам, проклятим, 
не знаємо!». Святий Кодрат, бачивши їх заплаканих, сповнився 
радості і мовив: «Будьте відважні, брати, і не впадайте в розпу-
ку. Господь Ісус є милостивий, припадіть до Нього зі сльозами і 
покаянням. Визнайте сміливо Христа, щоб Його Кров’ю кожен 
із вас очистився від своїх гріхів, а ви ж кров’ю своєю зраду Йому 
надолужите». І вчинили вони великий плач, на довгий час лицем 
до землі припали, землею посипали свої голови і камінням били 
себе в груди. Такі були їхні ридання і плач, що ціле Нікейське 
місто збіглося на той крик. І дивувалися всі такому їхньому жалю 
через відступництво. На їхній голос з ідольського храму вийшов і 
правитель Переній, а побачивши те, що сталося, наказав святого 
ще більше обдирати і свічками обпалювати його ребра. Святий 
Кодрат серед мук довго молився до Бога за тих, що відпали, і 
потім сказав: «Владико Господи Ісусе Христе, хай буде душа моя 
за душі їхні, лише помилуй їх». Правитель Переній наказав тих, 
що каялися, Кодрата та інших християн, які були з ним на суді, 
кинути в кайданах до в’язниці.

Наступного дня він повелів усіх, крім св. Кодрата, поставити 
на суді. Цілий день їх допитував і до жертв примушував. Бачив-
ши їх непоступливими, наклав їм багато ран і повелів кожного 
вести у його рідне місто і там спалити живцем. Так кожний з них 
у своїй батьківщині помер і до Батьківщини небесної перейшов. 
З Нікеї Переній вирушив до міста Апамеї у Фригії, щоб там роз-
шукати християн, і знову св. Кодрата вів за собою. В Апамеї в 
ідольському храмі сказав Кодратові: «Чи принесеш жертву богам, 
волхве лукавий, чи ні?». Святий відповів: «Батька твого, сатану, 
називай волхвом лукавим, бо він такий і є, я ж християнином є, 
а бісам твоїм жертви не принесу». Звелів тоді кат кинути свя-
того у глибоку болотисту яму і напустити туди отруйних змій. 
Зранку наступного дня наказав витягти Кодрата, бо думав, що 
вже помер. Переній і ті, що з ним, злякались, побачивши муче-
ника живим, а він сказав: «Безумче, хіба не бачиш, що нічого 
не досягає твоя хитрість?». Розгніваний проконсул крикнув: 
«Протягом цілого шляху буду тебе мучити, хоч і покладаєшся 
на своє волхвування!».

Тоді пішов Переній до Кесарії, ведучи мученика зі собою і, 
прийшовши туди, знову примушував його до жертв. Святий же 
міцно при вірі стояв, і наказав кат бити його воловими жила-
ми. І так він був битий, що аж кості виднілись. Проте благодать 
Божа тримала мученика при житті. Коли Кодрата мучили, він 
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молився, а потім сказав: «Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові 
нині, і повсякчас, і на віки віків». Кесарійський люд, який зібрався 
на те видовище, голосно скликнув: «Амінь!», — бо багато з лю-
дей тих було християнами. Розгніваний Переній наказав бити 
Кодрата і взяти двох з тих, що біля святого стояли, повісити їх 
на дереві і обдирати їхню плоть. Були це християни Саторин і 
Руфин. Терплячи сильні муки, вони просили св. Кодрата і всіх 
братів, які перед ними стояли, щоб молилися за них. Кодрат 
голосно молився до Господа і просив допомоги для мучеників. 
Після довгих мук, коли вже й не могли говорити, Переній нака-
зав Саторину і Руфину відсікти голови. Потім мучитель пішов 
з Кесарії до Аполлонії, всюди ж тягнув за собою Кодрата, та ще 
й інших християн з Кесарії взяв зі собою на муки. В Аполлонії 
святий знову непохитним виявився, і сказав: «Мертвим куми-
рам не поклонюся. Не боюся ні бісів, ні тебе, що маєш владу 
короткочасну. По кількох днях піду до мого Бога, а ти гірко бу-
деш стогнати навіки, бо не захотів пізнати Бога, який дав тобі 
життя». Після цих слів збісився Переній і наказав оцет зі сіллю 
лити на його рани, терти їх волосяницею, а до ребер прикладати 
розжарене залізо. Наступного дня вирушив до Геллеспонту і по-
вів зі собою зв’язаних християн. Святого Кодрата везли, бо сам 
вже йти не міг. Багато людей з міста і навколишніх сіл вийшли, 
наче назустріч правителю Перенію, насправді ж хотіли бачити 
святого великомученика Кодрата, бо слава про нього розійшлася 
по цілій Азії. Знову кат змушував християн до жертви, а най-
перше Кодрата, якого до жертовника привезли на возі. Багато 
людей тоді зібралося, щоб бачити його страждання. Мученик 
візвав гучним голосом: «Я з молоду пізнав Христа, істинного 
Бога. З лона моєї матері християнином є. Іншого Бога не знаю, 
тільки Того, в якого з пелюшок вірю». Наказав кат під ложем 
залізним розпалити вогонь і покласти на нього святого. Святий 
укріпився в Бозі і сам, перехрестившись, встав і ліг на тому 
одрі. Спочивав на ньому, як на постелі. Вогонь подавав йому 
стільки тепла, скільки досить було зболеному тілу для відпочинку. 
Тоді святий сказав до ката: «Вогонь твій студений і залізо одра 
м’якше від твого закам’янілого серця. Добре ти зробив, що мені, 
втомленому з дороги, звелів на м’якій постелі відпочити». Коли 
багато часу минуло і мученик перебував у вогні неушкоджений, 
наказав Переній відсікти йому голову. І так, з молитвою на устах, 
перейшов у вічну радість до свого Господа, якого вже тут, на 
землі, над усе полюбив.
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СВЯТИЙ СОФРОНІЙ,
ПАТРІАРХ ЄРУСАЛИМСЬКИЙ

Святий Софроній народився у Дамаску, у 
благочестивих і знатних батьків, що звалися 
Плінтос і Мира. З молодих років Софроній 
навчався філософії. Незабаром він досяг-
нув у науці такого поступу, що його почали 
називати софістом, тобто «премудрим». Од-
нак святий набагато більше бажав здобути 
Божу мудрість. Тому він, покинувши рідню, 
обходив монастирі і відлюдні місця, щоб від 
богоугодних мужів навчитися корисного для 
своєї душі. Спочатку пустився в дорогу до Па-
лестини, де відвідав святі місця. У монастирі 
св. Теодосія Великого Софроній познайомив-
ся з побожним ієромонахом Іваном Мосхом, 
який став для нього вчителем і духовним 
братом. Проживши якийсь час у тому монас-
тирі, вони разом перейшли до Єрусалимської 
пустелі. Опісля подорожували до Антіохії у 
Сирії, де також обходили навколишні пусте-
лі, пізнаючи життя Христових подвижників. 
Їхні діла і повчання описали у славній книзі 
під назвою «Лимонар», що в перекладі означає «Духовний квітник».

У той час напав на греків перський цар Хозрой Молодший. 
Здобувши Палестину, на превеликий жаль усіх християн, він 
переніс чесне дерево Господнього Хреста у Персію, а Єрусалим-
ського патріарха Захарію відправив на вигнання. Далі перське 
військо вирушило на Фінікію та Сирію. Іван зі Софронієм пода-
лись у Єгипет. І тут вони продовжували відвідувати святих му-
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жів. Прийшли також у славне місто Олександрію, де св. Софро-
ній прийняв монаший постриг. Олександрійським патріархом 
тоді був св. Іван Милостивий1, який обох мандрівників залишив 
біля себе, щоб допомогли йому подолати єресь євтихіан. Однак 
перські навали стали наближатись і до Єгипту, тому св. Іван 
Милостивий разом з Іваном Мосхом і Софронієм відплили до 
Царгорода, але патріарх у дорозі захворів і помер на Кіпрі у 
місті Аматунті, звідки був родом. Тоді слуги Божі вибрались до 
Риму, де невдовзі Іван Мосх переставився. На прохання Івана 
св. Софроній перевіз його тіло у монастир св. Теодосія, поблизу 
Єрусалима, і сам залишився там. Після того грецький імпера-
тор Іраклій переміг персів і 628 року до Єрусалима вернулися 
хрест Господній і патріарх Захарія, який невдовзі помер. Його 
наступником став Модест, а після нього, у 634 році, був обраний 
на патріарший престол св. Софроній, відомий правовірністю та 
побожністю. Невдовзі він скликав місцевий собор у Єрусалимі, 
на якому засудив єресь монотелітів, які стверджували, що Го-
сподь Ісус мав лише одну волю. Цим вони заперечували, що Ісус 
є правдивий Бог і правдивий чоловік, роблячи його недоскона-
лим. Це вчення швидко поширювалось, бо його прихильниками 
були Олександрійський та Константинопольський патріархи Кир 
і Сергій, а також імператор Іраклій. Майже всі східні єпископи, 
і навіть Папа Римський Гонорій І, не протистояли фальшивому 
вченню, боячись впливу відступників. Згодом за своє мовчан-
ня папа Гонорій був посмертно виключений з Церкви. Святий 
Софроній ревно боровся за чистоту віри. Він послав у Рим свого 
єпископа-помічника, Степана з Дорії, зобов’язавши його Іменем 
Ісуса Христа залишатися там, поки єресь не буде засуджена на-
ступником ап. Петра. Це сталось аж через 10 років на місцевому 
Латеранському Соборі, який скликав папа Мартин І у 649 році. 
На той час патріарх Софроній вже не жив.

У 636 році сарацини облягли Єрусалим. Мешканці міста два 
роки мужньо оборонялися, та врешті-решт мусили здатися. Па-
тріарх Софроній послав до мусульманського воєводи Омара, щоб 
укласти з ним мирні договори. Омар пообіцяв не чинити христи-
янам ніякої кривди і насилля, однак коли християни відчинили 
міські ворота, то лицемірний сарацин виявився хижим вовком 
і тяжко поневолив християн. Невдовзі на місці, де стояв храм 

1 Його пам’ять вшановуємо 12 (25) листопада, див. «Мученики та інші 
святі», том ІV, ст. 238.
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Соломона, невірні стали будувати мечеть, яка до сьогодні носить 
назву «мечеть Омара». Бачивши таке приниження Христової 
віри, св. Софроній заливався гіркими сльозами й молився до 
Бога, аби взяв його душу зі землі, щоб не бачити більше кривди, 
яка діється Церкві, та мерзоти запустіння, що осквернила святі 
місця. Господь вислухав його щирі молитви, і 638 року блажен-
ний патріарх перейшов у вічне життя.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПІОНІЙ
ТА ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ

Святий Піоній, будучи ревним 
апостолом, навернув багатьох від 
диявольської омани до істинного 
Бога. За правління імператора 
Деція настало люте пересліду-
вання християн. У місті Смир-
ні погани спіймали священника 
Піонія і разом з ним Асклипіяда, 
Ліна, благочестиву жінку Сави-
ну та Македонія. Святий Піоній, 
передбачивши, що мають бути 
схоплені, узяв три ланцюги і на-
клав їх на себе, на Асклипіяда та 
на Савину. Так, очікуючи своїх 
катів, вони готувались до му-
чеництва молитвою та постом. 
У самий день пам’яті св. Полі-
карпа, єпископа Смирнського, 
вдерлися у їхній дім воїни разом 
з урядником, що відповідав за ідольські жертви, на ім’я Полемон. 
Він сказав до Піонія: «Чи знаєте царські веління, що наказують 
вам принести жертви богам?». Мученик відповів: «Знаємо запо-
віді нашого Бога, через які Він наказує нам, щоби Йому одному 
ми поклонялися». Воїни, узявши святих, привели їх на суд до 
начальника міста. Коли люди побачили христових ісповідників, 
які добровільно несли свої кайдани, дивувались та пішли вслід 
за ними. Незліченна кількість поган, а найбільше юдеїв, зібра-
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лась на суді. Тоді Полемон промовив до мучеників, що стояли 
посередині: «Піонію, підкорися царському наказу, як і інші. Всі 
принесіть жертви богам, бо інакше будете люто мучені». На це 
Піоній відповів: «Ми знаємо, що буде страшний суд, на якому 
Господь наш Ісус Христос покарає грішників карою вічного вогню. 
Через те вашим божкам не служитимемо, а золотим ідолам 
не поклонимось». Тоді деякі з жителів того міста просили Піонія: 
«Дай себе переконати, Піонію. Любимо тебе за твою доброту 
і хочемо, щоб ти був живим. Справді бо приємно жити на цій 
землі і дивитися на світло сонця». Мученик відповів: «І я вважаю 
це життя любим, але незрівнянно милішим для мене є вічне 
життя, якого ми, християни, бажаємо. Ми ані не применшує-
мо, ані не ненавидимо Боже творіння. Все, що можна побачити 
тілесними очима, гарне, але невидиме — справді гарніше й пре-
красне. Тому невидимому надаємо перевагу над цим видимим». 
Якийсь Олександр, насміхаючись зі святого, сказав: «Чому на 
собі маєш ці пута?». «Щоби всі ясно бачили, що ми хочемо йти 
у в’язницю і на смерть за нашого Бога», — мовив святий. Пога-
ни довгий час ласкавими словами переконували Піонія, однак 
нічого не досягнули. Тоді він промовив до них: «О, якби я міг 
переконати всіх вас, щоб ви стали християнами!». Вони, за-
сміявшись, відповіли: «Навіть якщо б ти нас живими кинув у 
вогонь, не зміг би нас переконати». На це він сказав: «Саме тому 
прагну вашого навернення, бо знаю, що по смерті вам невгасимий 
вогонь приготований».

Після того святих повели у в’язницю. Там до них приходило 
багато вірних, щоб принести необхідне, але вони не хотіли того 
брати. Також приходили й ті, що зі страху перед муками при-
несли жертви ідолам. Були вони пригнічені та шукали розради. 
Святий Піоній з плачем говорив до них: «Господь каже: “Рука 
Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо Його не глухе, 
щоб чути. Ні! Це ваші беззаконня вас відлучили від Бога, ваші 
гріхи закрили від вас Його обличчя, щоб вас не чути” (Іс. 59, 1–2). 
Однак не впадайте в розпуку, брати, хоч ваша провина дуже 
тяжка, але Господь милостивий та готовий прийняти кожного, 
хто до Нього приходить з покаянням. Тож правдиво покайтеся, 
і Він вас радісно прийме, як Своїх дітей». Послухавши Піонія, 
вони з великим плачем каялися за свою зраду і знову наверну-
лись до Христа.

За якийсь час прийшов у в’язницю Полемон з іншими сано-
вниками і сказав до мучеників: «Ось Євктимон, ваш єпископ, 
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поклонився нашим богам і приніс їм жертву. Дайте себе пере-
конати і ви, і зробіть те саме!». Святий Піоній відповів: «Якщо 
Євктимон приніс жертву ідолам, то це його рішення. А ми цього 
ніколи не вчинимо!». Тоді воїни, зв’язавши святих, насильно по-
вели їх в ідольський храм. По дорозі мученики голосно взивали: 
«Ми — християни, пощо нам іти до витесаних ідолів?». Коли вони 
вже були поблизу капища, Піоній, не бажаючи навіть увійти до 
божниці, кинувся на землю. Слуги взяли його силоміць і на руках 
понесли в ідольський храм. Відпалий єпископ Євктимон якраз 
звершував мерзенні жертви. Разом з ним був жрець Лепідон. 
Він запитав мучеників: «Чому не хочете принести жертви бо-
гам?». «Бо ми — християни!», — відповіли ті. Тоді присутні почали 
сміятись, а Лепідон почав ображати Піонія. Погани наклали на 
мучеників вінці, у яких провадили свої обряди, та змушували 
їсти ідоложертовне. Але святі, розірвавши вінки, потоптали їх 
ногами і зневажили нечистого ідола. Погани стали кричати і 
знову, б’ючи, відвели мучеників до в’язниці.

Тоді прийшов до Смирни антипат Квінтиліан і почав судити 
Піонія. Коли він побачив, що святий не скоряється, звелів за-
лізними кігтями шарпати його тіло. Після тих мук суддя нака-
зав розп’ясти мученика на хресті і спалити живцем. Прибувши 
на місце страти, Піоній з радістю простягнувся на дереві і дав 
воїнам прибити себе до хреста. Кати ще раз пробували звести 
його до гріха, кажучи: «Дай себе переконати, скорися царському 
наказу, а ми зразу виймемо тобі цвяхи. Наші лікарі вилікують 
тебе і довго ще житимеш!». Святий на це нічого не відповів. Тоді 
слуги, піднявши хрест, поклали навколо багато дров і запалили 
вогонь. Мученика оточило полум’я і він, закривши очі, в серці 
молився. Погани подумали, що вже помер, проте коли вогонь 
майже загас, Піоній відкрив очі і востаннє у цьому житті промо-
вив «Амінь!», віддавши свого духа до рук Божих. Тіло блаженного 
виявилось цілим, ні волосинка з голови йому не згоріла. Лице ж 
мученика, осяяне світлом Божої благодаті, вказувало, що його 
душа перейшла у вічну радість. Сталось це в суботу о 10 годині, 
11 числа місяця березня 250 року.

Решта ж святих, що з Піонієм були, також мучеництвом свій 
подвиг завершили.
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СВЯТИЙ ГРИГОРІЙ ВЕЛИКИЙ, ПАПА РИМСЬКИЙ

Одним з найбільших Христо-
вих намісників був св. Григорій 
Великий, названий Двоєслов, — 
перший папа-монах. Він наро-
дився 540 року в місті Римі й 
походив з багатої родини рим-
ських патриціїв Аниціїв. Його 
батько Гордіян був сенатором і 
мав дім у Римі та на Сицилії. Але 
родина Григорія була шанована 
не стільки через сенаторське ко-
ріння, скільки через богоугодних 
і святих їхнього роду. Мати свято-
го, блаженна Сильвія1, і її дві рід-
ні сестри, Тарсилла й Омеліяна, 
які посвятили своє життя Богові, 
були зачисленні до лику святих. 
Блаженний папа Фелікс ІІІ також 
був їхнім родичем. Тому хлопця 

вже з дитинства виховували в християнських чеснотах.
Святий Григорій в молодості отримав найкращу освіту, яка 

лише була можлива. Спочатку працював міським урядником, а 
згодом, 574 року, став претором2 Риму. На тій посаді здобув собі 
повагу римлян і навчився полагоджувати різні справи. Та хоч 
Григорій досконало виконував свої обов’язки, все ж відчував у 
душі тугу за вищим життям: хотів стати монахом. Він був одним з 

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 3 листопада; пам’ять св. Тарсилли — 
24 грудня, а св. Омеліяни — 5 січня.

2 Високопоставлений чиновник у Римі, що мав найвищу судову владу.
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найбагатших людей у Римі й міг одружитися та жити в розкошах 
і достатках, однак відрікся всього, й після смерті батька почав 
витрачати свій маєток на милостиню та будівництво монастирів. 
На Сицилії збудував 6 монастирів. Також свій будинок у Римі 
переробив на монастир св. Андрія Первозванного. У тому монас-
тирі Григорій виконував свої повноваження міського претора, 
залишаючись звичайним монахом. Його наставниками стали 
два досвідчені монахи, Іларіон і Валентин. Ті роки, які він провів 
у відокремленні від світу, були найщасливішими у його житті.

У той час його мати Сильвія жила поблизу воріт церкви свя-
того апостола Павла. Вона у своєму вдівстві працювала для Го-
спода постом і молитвою, вдень і вночі перебуваючи в Божому 
домі. Була дуже милостива до жебраків та вбогих і роздавала 
їм свої багатства.

За деякий час папа Бенедикт І (574–578) висвятив Григорія 
на одного зі семи дияконів Риму, щоб він опікувався убогими 
в одному з округів міста. Папа Пелагій ІІ (578–590) у 579 році 
послав святого як свого делегата до Царгорода. Там св. Григо-
рій, незважаючи на свою високу гідність, разом з монахами, що 
з ним прибули, провадив тихе і строге монаше життя. Тут він 
написав пояснення до книги Йова, одне з найцінніших писань 
святої Церкви. А коли папа Пелагій відкликав його до Риму, 
він відразу вернувся до свого любого монастиря св. Андрія, де 
невдовзі став настоятелем.

Святий Григорій був настільки милостивим, що й останнього 
не жалів, але зразу подавав жебракові. Одного разу, коли він 
сидів у своїй келії і, за звичаєм, писав книги, до нього прийшов 
жебрак, який просив його: «Помилуй мене, рабе Божий, бо я 
працюю корабельником і моє судно потонуло в морі. Я втратив 
не лише свій вантаж, але й чужий». Григорій поспівчував тому 
чоловікові, прикликав одного брата і звелів дати жебракові 6 
золотих. Той взяв гроші і відійшов. За короткий час, того самого 
дня, знову прийшов той жебрак і промовив: «Помилуй мене, рабе 
Божий, бо багато я втратив, ти ж мені дав мало». Блаженний 
знову прикликав брата і сказав: «Брате, дай йому й інших шість 
золотих». Брат так і зробив. Незадовго втретє прийшов той са-
мий убогий і взивав до святого: «Змилосердися наді мною, отче, і 
подай мені ще щось, бо дуже багато чужого багатства я загубив 
у морі». Григорій сказав до брата: «Іди, брате, дай йому ще шість 
золотих». Брат відповів: «Повір мені, чесний отче, що в келії не 
залишилось ні одного золотого». Тоді святий промовив до нього: 
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«Чи не маєш чогось іншого дати, якогось одягу чи посуду?». Брат 
відказав: «Посуду іншого не маємо, лише один срібний таріль, що 
на ньому твоя мати прислала тобі їжу». Блаженний Григорій 
сказав йому: «Іди, брате, дай жебракові той таріль, щоб не йшов 
він від нас сумний, бо шукає в своїй біді утіхи». Жебрак, взявши 
срібний таріль, пішов радісний і вже після того не приходив.

У 590 році була в Римі повінь велика, а після неї піднялась 
пошесть, від якої помер папа Пелагій. Григорій, щоб стримати 
страшну пошесть, провів у Римі великий благальний похід вули-
цями міста. Зі семи церков вирушило сім процесій, що зійшлися 
в церкві Санта Марія Маджоре. Похід почався в середу і три-
вав три дні. Коли процесія йшла вулицями зі співом «Господи 
помилуй», то люди дорогою падали від мору. Але св. Григорій 
далі підбадьорював та закликав до постійної молитви. І Бог на-
городив віру людей — пошесть відступила. Коли Григорій ішов 
з людьми останньою покаянною ходою, то побачив над гробом 
імператора Гардіяна, де була міська цитадель, ангела, який хо-
вав меч до піхви. За цим знаком зрозумів святий, що кара Божа 
скінчилася. Пошесть дійсно відступила, а цитадель ту назвали 
Ангельським замком.

Невдовзі римляни одноголосно вибрали св. Григорія папою. 
Проте Григорій любив монаше життя і папою бути не хотів. Тому 
втік з міста і сховався в пустельних місцях. Римляни шукали 
його, але не могли знайти, і через те дуже сумували. Тоді вони 
почали молитися до Бога, щоб їм об’явив, де святий ховаєть-
ся. Господь вислухав їхні молитви, і з’явився вогненний стовп, 
який сходив з неба на те місце, де ховався блаженний Григорій. 
Всі зразу побігли туди і знайшли того, кого шукали. З вели-
кою радістю люди забрали його звідти, хоч він і не хотів. Проте 
згодом підкорився волі Божій, і 3 вересня 590 року прийняв 
престол св. Петра.

Найперше Григорій викорінив з папського двору всяке наду-
живання. Гордого й нечесного римського архидиякона Лаврен-
тія прилюдно усунув з посади. Заборонив дияконам співати на 
Службі Божій, щоб вже їх не вибирали за красою голосу, але за 
чеснотами. Також скасував всяку платню за духовну службу і 
відправив з папського двору всіх світських достойників, а на їх 
місце поставив убогих священників. Відтак на папському дворі 
запанувала строга дисципліна. Святий Григорій залишив там 
лише благочестивих мужів та монахів, і як перед тим в монас-
тирі, так тепер і з ними спільно молився. Будучи папою, носив 



453

лише вбогу монашу одежу. Григорій сам говорив проповіді по 
римських церквах. Монахам завжди наказував якнайменше за-
йматися буденними справами, навчав їх берегти послух, чистоту 
та убогість і пильно читати Святе Письмо. А сам був такий по-
кірний, що говорив: «Я завжди готовий слухати тих, які ганять 
мене. Лиш тих вважаю приятелями, хто має відвагу вка-
зати мені на мої помилки і допомагає мені виправитися».

Коли приятелі привітали його з обранням на папський пре-
стол, то святий відповів, що найбільшою користю для нього би 
було уникнути цього великого ярма, яке на нього поклали. Сестрі 
імператора написав: «Я втратив блаженний мир і внутрішньо 
гину. Піднесений я, та боюся, що від лиця мого Спасителя далеко 
відкинений. Коли щодня бажав я уникнути світу, смирив тіло, 
любувався небесними радощами і нічого від світу того не хотів, 
то, здавалось мені, що вознісся над усіма земними речами. Про-
те нині тяжкі хвилі житейських справ налягли на мене, і часу 
бракує мені на душу свою. Бажав би з Марією сісти при ногах 
Господа і вчитись від Нього, а замість того мушу з Мартою 
клопотатись земними справами».

Того часу правителем Італії був східноримський імператор. 
Земля була занедбана, по містах були грецькі гарнізони, що не 
захищали країну від нападів лангобардів. Цілий край спустошили 
війни, міста були пограбовані, зруйновані і запустілі, поля не-
оброблені, а люд терпів від голоду. Та Григорій не знемагав, про 
Рим та околиці піклувався сам, даючи воїнам та убогому люду 
харчі. Викуповував християн з рабства і керував ополченням 
проти лангобардів-аріан. Розсудливо втихомирював зло, яке 
всюди коїлось. Примирив народ з імператором, якого знову на-
магався навернути до правдивої віри.

Святий Григорій також написав книгу «Душпастирське пра-
вило» (Liber regulae pastoralis) про чин єпископа. В ній він пояс-
нив, що єпископ повинен бути головним лікарем душ, а пере-
дусім проповідувати Боже слово та запровадити дисципліну і 
порядок серед своїх підопічних. Ця книга впродовж довгих віків 
була посібником для кожного священника і єпископа.

Крім того, писав багато листів західним та східним єписко-
пам. Наставляв їх, щоб були ревними та викорінювали з Церкви 
всяке лицемірство та симонію. Всього написав 848 листів. За 
його мудрого правління були придушені різні єретичні течії. В 
Африці припинив розкол донатистів, відвернув вестготів від 
аріанської єресі та спричинився до навернення лангобардів і 
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готів до католицької віри. Дуже піклувався Григорій відновою 
духовного життя. Обновляв монастирі та храми, братів навчав 
цілим серцем додержуватись правил і жити правдивим монашим 
життям. За це був названий «батьком монахів». І хоч був обтяже-
ний повсякденними справами, як сам писав про це в Царгороді, 
однак, наче якорем, утримував свою душу біля берега молитви.

Папа Григорій побудував багато притулків для вбогих та по-
дорожніх не тільки в Римі, але й в інших країнах. Він послав 
до Єрусалиму ієромонаха Прова, давши достатньо золота, щоб 
збудувати притулок для прочан. Протягом всього життя святий 
посилав велику милостиню для монахів на Синайській горі та для 
інших монастирів. Він утримував 3 000 монахинь, які безнастан-
но молилися і випрошували для Христової Церкви миру і Божої 
благодаті. Мав записані в книзі імена всіх римських хворих і 
жебраків та щодня їх годував. Часто запрошував до спільної тра-
пези подорожніх і жебраків та сам служив їм. Якось звелів своєму 
економу прикликати на обід 12 убогих. Коли ж сидів за столом, 
то побачив, що їх є 13. Тоді Григорій спитав економа, чому він 
закликав 13 убогих замість 12, а той здивовано відповів, що їх 
є 12. Ніхто, крім папи, не бачив того тринадцятого. Святий під 
час обіду часто дивився на того вбогого, що сидів вкінці столу, 
і бачив, що його лице мінялося: то виглядав старим і сивим, то 
здавався юнаком. Тому він після обіду покликав його до себе і 
запитав: «Скажи мені, хто ти є і яке твоє ім’я». Убогий відповів 
йому: «Я — той корабельник, котрому ти дав колись дванад-
цять золотих і срібний таріль своєї матері. Вже тоді Господь 
призначив тебе Своїм намісником та спадкоємцем престолу 
св. Петра». «Звідки ти про це знаєш?» — запитав св. Григорій. 
«Я — ангел Господа Вседержителя, — відповів той, — Він послав 
мене, щоб випробувати тебе, чи ти справді даєш милостиню 
з любові до вбогих, чи з марнославства». Після цих слів святий 
перелякався, але ангел заспокоїв його і сказав: «Не бійся. Господь 
послав мене, щоб я перебував з тобою протягом цілого твого 
життя і возносив твої молитви до Нього, щоб ти отримав все, 
про що будеш з упованням просити». Після цих слів ангел зник. 
Так св. Григорій, віддаючи Господеві невимовні подяки, став 
ще ревніший в ділах милосердя на Божу славу.

Одного разу знатна римлянка принесла просфори для Боже-
ственної Літургії. Тоді служив Святу Літургію сам папа, св. Гри-
горій. Коли він подавав людям Святе Причастя, приступила і 
жінка, яка принесла просфори. Вона, почувши, як святий ска-
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зав «Животворне Тіло Господа нашого Ісуса Христа подається», 
засміялась. Папа відхилив руку та спитав її: «Чому смієшся?». 
Жінка відповіла: «Дивно мені, владико, що хліб, який я своїми 
руками зробила з муки і випекла, називаєш Тілом Христовим». 
Святий, бачивши її невірство, помолився до Бога. Тоді зразу 
вигляд хліба перетворився на вигляд закривавленого людського 
тіла. Коли жінка і люди, що були в церкві, бачили це чудо, слави-
ли Христа Бога й утверджувались у вірі, що під виглядом хліба є 
справжнє Тіло, а під виглядом вина — справжня Христова Кров. 
Святий знову помолився, і вигляд закривавленого людського 
тіла перемінився на вигляд хліба і вина. Тоді жінка зі страхом і 
безсумнівною вірою причастилася Тіла і Крові Господа нашого 
Ісуса Христа.

Святий Григорій, незважаючи на тяжку хворобу шлунка й 
ніг, від якої знемагав, проповідував та писав багато книг і по-
слань. Він також уклав порядок Богослужінь, затвердив науку 
про чистилище і про почитання святих мощей та ікон, запро-
вадив т. зв. григоріанський спів. У 593 році він написав книгу 
«Діалоги», в якій у формі розмови двох осіб оповів про життя 
італійських подвижників.

У 596 році папа послав до Англії 40 місіонерів з-поміж ченців 
монастиря св. Андрія в Римі, які під проводом св. Августина, 
ігумена того монастиря, розпочали місійну працю в Англії і на-
вернули до Христової віри короля Етельберта та багато тисяч 
англійців. Історик англійської Церкви, св. Беда Преподобний1, 
написав: «Григорій є апостолом для нас; ми в Господі є печаттю 
його апостольства».

З кожним днем святий все більше терпів, бо стан його здоров’я 
погіршувався. Однак хворобу, яка часто змушувала його лежа-
ти, він приймав як покуту за гріхи, і просив усіх, щоб за нього 
молилися. З Божих рук приймав усі страждання і жертвував 
їх Йому. Святий Григорій аж до останнього дня диктував свої 
листи і пильнував справи Церкви. На папському престолі він 
пробув 13 років, 6 місяців і 10 днів. Помер св. Григорій Великий 
12 березня 604 року.

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 25 травня.



456

ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩЕЙ
СВЯТОГО ПАТРІАРХА НИКИФОРА

Коли патріарх Никифор відкрито виступив на захист святих 
ікон, то імператор Лев V Вірменин (813–820), який відновив єресь 
іконоборства, відправив його на заслання на острів Проконніс. 
Сталось це 13 березня 815 року. Блаженний прожив у вигнанні 
13 скрутних років, і там 5 квітня 828 року переставився. Похо-
вали його у монастирі св. Теодора. Опісля, з Божою допомогою, 
єресь була переможена. Патріарший престол у Царгороді, який 
до того часу окупували лжепатріархи-єретики1, тепер зайняв 
св. Методій І. Він повернув у церкви святі ікони і захотів також 
перенести у столицю мощі святого ісповідника Никифора. Тому 
прийшов до благочестивої цариці Теодори, яка тоді правила дер-
жавою замість свого малолітнього сина Михаїла ІІІ, і сказав: «Не 
годиться, щоб тіло найвизначнішого з патріархів знаходилось 
у засланні. Не уникнемо кари за гріх, якщо все так залишимо, 
бо будемо виглядати як ті, що погоджуються з його вигнан-
ням. Він нас виховував у правдивій вірі, тому, як добрі сини, не 
будемо далі терпіти відсутності нашого отця». Теодора зразу 
погодилася зі словами блаженного Методія і той, не зволікаючи, 
відправився на острів Проконніс. Разом з ним йшло багато єпи-
скопів, священників і мирян. Відкривши гріб, вони побачили, що 
тіло святого залишилося зовсім неушкоджене. Тоді, переклавши 
мощі до золотої труни і співаючи псалми, внесли їх у корабель.

Назустріч їм вийшло ціле місто. Цар та інші сановники несли 
домовину на своїх раменах. Спершу чесні мощі принесли у собор 
св. Софії, де відбулась всенічна відправа. Зранку тіло блаженного 
Никифора перенесли до церкви святих апостолів і там поховали. 

1 Це були Теодот Кассітера, Антоній Кассімата й Іван Грамматик.
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Відбулось це торжество 13 березня 846 року. Тридцять один рік 
тому, того самого дня і місяця, нечестивий імператор засудив 
владику на вигнання. Під час перенесення святих мощей Господь 
прославився багатьма чудесними оздоровленнями хворих.

ПРЕПОДОБНА ЄВПРАКСІЯ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКА1

Між придворними імператора 
Теодосія І (379–395), ревного обо-
ронця Христової Церкви, особливо 
виділявся благородністю і право-
вірним духом його родич Антигон. 
Зі своєю дружиною Євпраксією він 
мав одну дочку, яку назвали ім’ям 
матері. Побожні батьки докладали 
усіх своїх зусиль для того, щоб ви-
ховати Євпраксію в Господньому 
острасі. Коли їй було п’ять років, 
батько Антигон помер. Імператор, 
бажаючи подбати про молоду вдо-
ву, яка мала лише 22 роки, пора-
див їй знову вийти заміж, а також 
її малолітню доньку заручив синові 
одного багатого дворянина. Проте 
Євпраксія відмовилася від шлюбу і 
вирішила решту свого життя присвятити служінню Богові. Тому, 
залишивши бурхливий Царгород, вона разом з донькою пішла 
до Єгипту, де мала свої маєтки.

У той час в Єгипті процвітало монашество. Євпраксія, відвіду-
ючи тамтешні жіночі монастирі, підтримувала їх щедрими мило-
стинями. Беручи приклад від сестер, вона навчалася правдивого 
духовного життя. Особливо полюбила монастир, який знаходився 
поруч з її житлом. У ньому перебувало більше сотні дів, які до-
тримувались строгого порядку. Вони харчувалися лише один раз 
на добу, після заходу сонця, відпочивали на землі і займалися 

1 Також названа Євпраксія. Її пам’ять вшановуємо 25 липня (7 серпня).
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ручною працею. Однак основним заняттям їхнього життя була 
ревна молитва, якій присвячували найбільше часу. Коли ж через 
обов’язки не могли цілковито віддаватись молитві, то, співаю-
чи побожні пісні, старалися перебувати у Божій присутності. 
Свої хвороби та інші терпіння монахині переносили з належною 
терпеливістю. Така поведінка сестер до глибини серця вразила 
вдову Євпраксію. Щоб виявити їм свою пошану й прихильність, 
вона задумала пожертвувати монастирю велику частину своїх 
статків, просячи, щоб сестри молилися за її усопшого чоловіка. 
Однак настоятелька відмовилася від цієї пропозиції, бо сестри 
відреклися від усіх тимчасових багатств і вигод, щоб так осяг-
нути Царство Небесне. Та монахині охоче пообіцяли молитися 
за померлого, не прийнявши за це ніяких пожертв, хіба трохи 
кадила та олії для Богослужінь.

Завжди, коли Євпраксія приходила в монастир, то брала з 
собою свою доньку. Семирічна дівчинка дуже полюбила тихе і 
богоугодне життя сестер. Одного разу, коли мати хотіла поверта-
тися до дому, то мала Євпраксія сказала, що хотіла б назавжди 
залишитись в монастирі. Мати-настоятелька їй на це відповіла: 
«Люба дитино, тут не може жити ніхто, хто не заручився з Го-
сподом Ісусом Христом навіки». Тоді дівчинка, палаючи любов’ю 
до Бога, підійшла до хреста, клякнула перед ним і поцілувала 
його, кажучи: «Тоді я цілковито посвячуюся дорогому Спасителю 
та прошу, щоб дозволили мені залишитися в цьому монасти-
рі аж до смерті». Ігуменя похвалила її за таку ревність, проте 
сказала, що така мала дівчинка ще не в змозі витримати суворі 
умови монашого життя. Однак мала Євпраксія на всі зауваги 
настоятельки відповіла так розумно, що всі дивувалися. Мати не 
змогла стриматися від сліз, коли побачила, що її дочка, натхнена 
особливою Божою благодаттю, хоче залишитися в монастирі. 
Тоді, поклавши руки на її голову, поблагословила дівчинку, ка-
жучи: «Господи, прийми тепер цю мою дитину під свою охорону! 
Адже вона любить та шукає тільки Тебе!». Опісля, поцілувавши 
дочку, віддала її настоятельці.

Мала Євпраксія почала так ретельно дотримуватись мо-
настирських правил, що усі сестри казали, що сам Бог вибрав 
собі цю дитину, обдарувавши її надзвичайними ласками. Тим 
часом вдова Євпраксія провадила життя молитви і самозречен-
ня, ніби й сама була монахинею. Хворим та убогим вона виявляла 
милосердну любов, творячи добрі діла. Так ця жінка готувалася 
до смерті. Якось, захворівши, вона збагнула, що наближається 
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її остання година. Тоді закликала свою доньку до себе і, про-
щаючись, мовила: «Господь Ісус вже кличе мене до себе. У твої 
руки я складаю все своє майно, щоб ти його використала на 
славу Божу та на благо своїх ближніх, і так здобула спадщину 
на небесах». Коли Євпраксія почула такі слова, вигукнула: «Горе 
мені! Я тепер буду залишеною сиротою». Тоді матір потішила 
її, кажучи: «Не будеш сиротою, адже Христос Господь є твоїм 
батьком та нареченим. Бійся Бога, шануй своїх сестер та будь 
покірною і бідною на землі, щоби так збагатитися на небесах». 
Невдовзі блаженна вдова передала свою чисту душу в руки Не-
бесного Отця. Церква вшановує батьків Євпраксії серед лику 
святих1.

Імператор Теодосій, дізнавшись про смерть Євпраксії, на-
писав до її доньки листа. Правитель їй нагадав, що тепер вона 
стала власницею всього батьківського майна, а також, що ще 
коли вона була дитиною, він її заручив з визначним царським 
дворянином. Однак дівчина відписала так: «Я вибрала собі не-
бесного Жениха, Господа Ісуса. Тому вже не можу заручитися 
з ніяким іншим земним нареченим. Прошу тільки про ту ла-
ску, щоб моє майно у Царгороді роздати бідним і сиротам. Моїх 
рабів хай випустять на волю та моїм боржникам простять 
усі борги, щоб я була позбавлена світських турбот і так без 
перешкод могла служити своєму Богові. Ти й цариця, моліться 
за мене, щоб я залишилась вірною Христу». Цар, прочитавши її 
листа, не міг стриматися від сліз. Присутні однодушно говорили: 
«Справді, дівчина ця є достойною дочкою своїх батьків, свята 
гілка святого дерева».

У монастирі Євпраксія досягнула великої покори. Вона радо 
виконувала найостанніші домашні праці, вважаючи себе служ-
ницею сестер. Щоб очистити свою рабу від усіх залежностей, 
Господь допускав на неї різноманітні спокуси. Особливо у юному 
віці її приходили згадки про красу світу і тілесні розкоші, яких 
зреклася. Тоді серце дівиці сповнялось неспокоєм. Під час таких 
темних днів Євпраксія шукала утіхи та сили у настоятельки, якій 
зі щирістю розказувала про все, що її турбує. Завдяки порадам 
та молитвам духовної матері свята завжди отримувала перемо-
гу в духовній боротьбі. Таким своїм життям вона стала взірцем 
самозречення, покори і правдивої побожності для інших сестер, 
які її називали «постійним чудом».

1 Їхню пам’ять вшановуємо 11 (24) січня.
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Проте одна монахиня, засліплена заздрістю, дорікала Євпрак-
сії, нібито вона постить і зрікається лише задля людського ока, 
щоби після смерті настоятельки зайняти її місце. Тоді раба Божа 
кинулась перед сестрою на коліна, просячи в неї молитви і про-
щення, коли в чомусь її скривдила. Коли про це дізналась ігуменя, 
покарала заздрісну монахиню, відлучивши її на якийсь час від 
спільноти сестер. Однак Євпраксія тридцять днів заступалась 
за свою кривдницю і випросила для неї помилування. Тим свята 
виконала наказ апостола: «...будьте братолюбні, милосердні, 
смиренні. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпа-
ки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати 
благословення» (1 Пт. 3, 8–9).

Свята Євпраксія померла після короткої хвороби у віці 30 ро-
ків. Сталось це 410 року. Похована була у гробі своєї святої матері.

СВЯТИЙ ГОНОРАТ1, ЄПИСКОП АРЕЛАТСЬКИЙ

Гонорат походив з Галлії, зі 
знатної поганської сім’ї. Він був об-
дарований великими здібностями. 
Проте, пізнавши марноту світу, ви-
рішив охреститися. Однак батько 
намагався відвернути Гонората від 
християнського життя, зваблюючи 
полюванням, театральними видо-
вищами та іграми. Тому відважний 
юнак собі записав: «Таке життя 
хоча й цікаве, але також і обман-
ливе. Одне мені пропонують в цер-
кві, а щось інше — вдома. Там мене 
навчають покори та стриманості, 
щоб мати душевний спокій і чисте 
серце, а тут виховують в нестри-
мній розпещеності. Там Христос 

кличе мене до вічного царства, а тут диявол мене спокушає до 
речей, які проминають. Все у світі є марнота і пожадливість 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 16 січня.
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очей, світ промине і його розкіш, але хто чинить волю Божу, 
той залишається навіки, як і Бог є вічний. Покваплюсь, щоб 
звільнитися зі світських сітей, поки я ще ними не є зв’язаний. 
Не хочу бути рабом пристрастей і гріха».

Гонорат не тільки переміг батькові спокуси, але своїм добрим 
прикладом заохотив старшого брата Венанція, який також поки-
нув світські марноти і вправлявся у християнській досконалості.

Святий Іларій написав: «Обидва брати змагалися між собою, 
хто з них ревніший в побожності і стриманіший в їжі, хто в роз-
мові привітніший і в одязі скромніший; хто менше говорить, а 
більше молиться; хто менше спить, а найбільше розважає над 
Божими таїнствами; хто терплячіше переносить кривди і охоче 
чинить діла милосердя; хто собі щось відмовить і віддасть це 
чужинцю; хто привітніше приймає гостя і більше шанує в ньому 
Господа Ісуса; хто говорить найменше про світ, а найчастіше 
про Христа, і хто при цьому всьому не величається тим, що 
змагається за християнську досконалість, але сам себе вважає 
найменшим».

Коли брати бачили, що всі подивляють їхню чеснотливість, 
то вирішили відійти на самоту, щоб через гординю не зазнати 
шкоди для душі. Згодом вони вирушили в паломництво по свя-
тих місцях, відвідавши Палестину, Єгипет і Грецію. Однак під 
час подорожі Венанцій помер. 410 року Гонорат повернувся на 
батьківщину і оселився в печері у гірській місцевості Естерель 
(Прованс). За деякий час він перебрався на Леринські острови, 
що в Середземному морі, де заснував монастир. Для своїх братів 
він був ласкавим отцем та добрим провідником на дорозі спа-
сіння. Леринський монастир став відомим духовним осередком 
на півдні Галлії, будучи пристановищем для багатьох спрагнених 
душ. 427 року Гонорат став єпископом в Арлі, а за два роки, 
429 року, відійшов до Господа.
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ПРЕПОДОБНИЙ БЕНЕДИКТ НУРСІЙСЬКИЙ

«Pax» = «мир» — це гасло бене-
диктинців. Справжній мир є тоді, 
коли ти маєш мир з Богом. Це не є 
мир, який дає світ, бо лінивство і 
байдужість миру не приносять. «Не 
так як світ дає, Я даю вам його» 
(Ів. 14, 27). Це мир, який людина 
мусить здобути витривалою бо-
ротьбою проти гріха, тілесних при-
страстей, пожадань очей і гордині 
життя. Таким відважним борцем 
був св. Бенедикт.

Святий Бенедикт народився в 
Нурсії1. Його ім’я означає «благо-
словенний». Батько святого, Євро-
пій, походив зі знатного роду Ані-
ціїв. Мати називалася Абондантія. 
У 480 році вона народила двійнят: 

Бенедикта і Схоластику, та при пологах померла. Євпропій від-
дав своїх дітей годувальниці та виховательці Цириллі.

Коли Бенедиктові виповнилось 14 років, батько послав його 
на навчання до Риму. Тодішній Рим був ще переважно поган-
ський. Там на честь ідолів постійно відбувалися святкування, 
які були пов’язані з нечистими розвагами. Особливо молодь, яка 
там навчалася, була розпусна і непутяща. Незіпсутому юнаку 
було противне таке життя. Щоб зберегти своє серце чистим, він 
часто прибігав під покров Богородиці і молився вдома перед її 
іконою. Згодом пошана до Діви Марії стала його заповітом для 

1 Сучасне місто Норчія в Умбрії, Італія.
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чину, який він заснував. Тому Богородицю назвали «Солодкістю 
бенедиктинців».

Бенедикт продовжував навчання, але його дух прагнув вищих 
речей. Тому він вирішив, за прикладом св. Антонія, залишити 
світ і відійти на самоту, щоб могти цілковито служити Богу. Зі 
свого маєтку взяв тільки хрест та ікону Богородиці і вирушив зі 
своєю годувальницею Цириллою до Сабінських гір. Першу ніч 
провів під відкритим небом біля села Рояте. Другого дня Бене-
дикт прибув до селища Ендіфе1, де залишив Цириллу і відійшов 
до пустинного краю недалеко річки Аніо2 біля Субіако. Там зу-
стрівся з благочестивим монахом Романом, якому розповів, що 
шукає місце для тихого життя, щоб служити Богу. Роман взяв 
під опіку молодого прочанина, дав йому монаший одяг, плащ зі 
шкіри, посудинку на воду і вказав йому печеру, яка знаходила-
ся біля підніжжя стрімкої скелястої стіни гори Монте Кальво і 
годилася для проживання. Бенедикт там оселився. Роман, який 
єдиний знав шлях до печери, час від часу приносив йому хліб, 
який шнуром спускав до печери. «Тут він жив, — розповідає 
св. Григорій Великий , — сам-на-сам перед очима Божественного 
Споглядальника. Завжди з трепетом чував над собою, усвідом-
люючи на собі погляд свого Творця. Постійно випробовував себе 
і не дозволяв блукати своєму духовному зору».

На пустині юнак не уникнув боротьби зі спокусами. Спогади 
про Рим і його розкішне життя так розпалили в ньому пожад-
ливість, що думав покинути самоту і повернутися до міста. Од-
нак, як хоробрий борець, Бенедикт твердо вирішив, що цьому 
не піддасться. Осяяний небесною ласкою, він побачив перед 
собою поле з густим терням і кропивою. Тоді скинув з себе одяг 
і почав катулятися в тернині та кропиві, аж поки не мав ран 
по всьому тілі. Терплячи біль, він погасив в собі полум’я грішної 
пожадливості. З цього часу, — як він сам згодом розповідав про 
це своїм учням, — потяг до похітливості в ньому так пригас, що 
він вже ніколи не зазнавав подібних спокус.

Бенедикт прожив три роки в печері. Потім Бог дав йому пі-
знати час, коли може її залишити.

Тоді монахи з одного монастиря, в яких саме помер ігумен, 
хотіли його обрати за настоятеля. Святий спершу відмовлявся, 
вважаючи себе недостойним, проте проханням їхнім перекона-

1 Сучасне місто Аффіле в Лаціо, Італія.
2 Притока Тибру, давня назва — Теверон, сучасна — Аньєне.
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ний, прийняв ігуменство. Коли Бенедикт почав суворо дбати 
про збереження правил і монастирського порядку, деякі мона-
хи так розгнівались, що хотіли його вбити і дали йому до вина 
отруту. Але Бенедикт благословив напій знаком святого хреста 
і чаша враз розпалася. Тоді він встав і спокійно сказав: «Нехай 
над вами, браття, змилується всемогутній Бог! Чому ви хотіли 
мені завдати таке зло? Чи не сказав я вам ще на початку, що 
мої і ваші звичаї дуже відрізняються? Шукайте собі настоятеля 
відповідно до своїх звичаїв, я між вами не можу далі залишатись». 
І повернувся до улюбленої ним самоти. З цього часу до нього 
горнулося дуже багато людей з проханням, щоб він став для 
них вчителем і провідником на дорозі до досконалості. Визначні 
римські міщани йому довіряли своїх синів на виховання. Між 
його учнями вирізнялися особливо Мавр, син римського сенатора 
Євтихія, і Плакида, син патриція Тертулія. Бенедикт заснував в 
околиці Субіако 12 нових монастирів, призначивши до кожного 
12 монахів на чолі з настоятелем, а сам управляв як верховний 
настоятель над всіма монастирями.

Святий написав основні правила для свого монашого чину. 
При будівництві монастирів та храмів монахи працювали як 
художники, будівельники, штукатури та робітники. В монасти-
рях займалися ручною працею вдома, в майстернях, на полях, 
в лісах, чергуючи з молитвою, розважанням та співом псалмів. 
Бенедикт, як ласкавий батько, чував над усіма і своїм прикладом 
вів братів до Бога. Всі жили за прикладом перших християн.

Жив же в тому краю один пресвітер на ім’я Флорентій, що 
любив людську приязнь і пошану. Він заздрив Бенедиктові, бо 
люди були прихильні до нього і шанували його. Тому старався 
злими обмовами відвернути всіх від Бенедикта та його учнів, але 
все було намарно. На кінець вирішив диявольським способом 
вигнати Бенедикта з краю. Тож послав до монастирського саду, 
в якому якраз працював Бенедикт з братами, декілька безсо-
ромних дівиць, які своєю нечестивою поведінкою намагалися 
звести монахів. Після цього випадку Бенедикт вже не міг тут 
перебувати. Щоб оберегти своїх учнів, особливо молодших, від 
таких інтриг та підступів, святий вирішив відійти з того краю, 
де 30 років служив Богу, взявши з собою декілька монахів. Тепер 
мусів шукати для себе нове житло.

По двох днях Бенедикт прибув до Монте Кассіно, яке знахо-
диться між Римом та Неаполем. Кассінська гора виступає стрімко 
у висоту 950 метрів над рівнем моря. Власником цієї гори був 
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Тертулій, батько одного з Бенедиктових учнів, який називався 
Плакида. Тертулій подарував Бенедиктові гору і 18 своїх угідь 
на острові Сицилія. Там Бенедикт, за своїм задумом, почав бу-
дувати великий монтекассінський монастир. Йому допомагали 
брати-монахи, слухаючи його вказівки. Будова була подібна до 
укріпленого міста. Закінчили будівництво у 532 році. Поблизу 
того місця Бенедикт заснував другий монастир для дівиць, в 
якому його сестра Схоластика стала першою настоятелькою.

З покори, Бенедикт не дозволив висвятити себе на священни-
ка, а був тільки дияконом. Святий мав правдиву мудрість. Його 
просвічений дух пізнавав глибокі таїнства, які іншим людям були 
недоступні, і проникав до глибини людських сердець. Один мо-
нах хотів прикувати себе ланцюгами, щоб не могти повернутися 
до світу. Бенедикт йому сказав: «Справжній Христовий слуга не 
потребує ланцюгів. Союз святої любові є досить сильний, щоб 
тебе утримати в твоїй постанові».

Готський цар Тотила, затятий аріанин, заволодів цілою Італією 
і опинився в 542 році в Монте Кассіно. Він з цікавості хотів від-
відати Бенедикта. Щоб випробувати святого, правитель спершу 
послав до Бенедикта свого військового начальника Ріґґона, який 
був одягнений в царські шати і прийшов з почесним супроводом. 
Ріґґон мав справити враження, що приходить сам цар. Проте 
Бенедикт ще здалеку кликнув йому назустріч: «Сину! Скинь одяг, 
який маєш на собі! Він не твій, він тобі не личить». Ріґґон, пов-
ний страху та сорому, впав на землю. Після повернення розповів 
правителю Тотилові, що сталося. Потім цар прийшов сам, а коли 
побачив величавий вигляд святого, також впав перед ним на 
землю. Бенедикт його підняв та сказав: «О царю! Багато злих 
діл чиниш і багато вже вчинив. Зупинися нарешті зі своїм безза-
конням! Хоч Рим здобудеш, але дев’ять років будеш царювати і 
потім помреш та станеш перед Божим судом, де даси звіт за 
своє царювання». Після цього Тотила перестав бути жорстоким. 
Невдовзі збулося те, що йому провістив Бенедикт. 552 року То-
тила втратив царську корону і життя.

Якось один монах прислуговував св. Бенедиктові, тримаю-
чи йому світло, коли той вечеряв. Монах походив зі знатного 
роду. І тут йому принадилась думка: «Хто такий є той, що йому 
ти служиш? Я походжу зі знатного роду, а перед ним стою як 
слуга!». Бенедикт, знаючи думки його серця, сказав: «Що тобі 
таке спало на думку? Зроби знак хреста у своєму серці! Хіба 
не бачиш, що тебе спокушає дух гордині?». Потім сказав йому, 
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щоб світло передав іншому братові, а решту часу вечора нехай 
проведе в усамітненні. Згодом монах признав, що цей докір був 
цілком справедливий.

Після смерті своєї сестри Схоластики Бенедикт передбачав, 
що наближається кінець і його життя. Тоді повідомив деяких 
братів про день своєї смерті. Хоч сам терпів від пропасниці, 
проте за допомогою братів дійшов до храму, прийняв Святі 
Тайни і, стоячи, підтримуваний своїми братами, помер 21 бе-
резня 543 року.

ПРЕПОДОБНА СХОЛАСТИКА1

Схоластика разом зі своїм 
братом Бенедиктом народилися 
480 року в Нурсії. Батьки їхні на-
зивалися Євпропій та Абондантія. 
Мати померла при їх народженні. 
Згодом Схоластика успадкувала по 
батьках великі угіддя, але погор-
дила світом та вирішила, що буде 
зберігати три євангельські ради: 
убогість, чистоту і послух.

Вона любила бідних та хворих, 
яких щодня відвідувала і їм слу-
жила. Коли її брат св. Бенедикт, 
основоположник західного мона-
шества, побудував у Монте Кассі-
но монастир, Схоластика залишила 
батьківщину і з його допомогою за-
снувала біля Пломбаріола перший 
жіночий монастир Бенедиктинок, 
яким управляла. Для сестер була 

матір’ю та вчителькою. Бенедикт був її духовним провідником 
на дорозі наслідування Ісуса і порадником у керівництві мо-
настирем. Зустрічалися вони один раз на рік в монастирській 
садибі, біля підніжжя гори Монте Кассіно.

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 10 лютого.
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Про їхню останню зустріч святий папа Григорій пише: «Схо-
ластика, сестра достойного отця Бенедикта, яка вже від свого 
дитинства посвятилася всемогутньому Богу, один раз на рік 
зустрічалася зі своїм братом. Божий муж вступав до її дому, 
який належав монастирю у Монте Кассіно. Одного разу знову 
прийшов, як зазвичай, і з іншими учнями. Коли цілий день про-
вели у прославі Бога та в розмовах про святі речі, то аж пізно 
ввечері спільно повечеряли. Як тільки побожна сестра побачила, 
що в таку пізню годину брат збирається відійти, то сказала йому: 
“Прошу тебе, не відходь, щоб ми могли ще до ранку говорити 
про втіху небесного життя”. Святий Бенедикт їй відповів: “Що 
таке говориш, сестро? Я не можу залишатись поза монасти-
рем!” Ніч була такою ясною, що на небі не було жодної хмаринки. 
Побожна сестра, як тільки почула неприхильну відповідь свого 
брата, склала руки до молитви і схилила голову, щоб помолитися 
до Всемогутнього Бога. Коли підняла голову, то почало знена-
цька блискати, гриміти і пустився такий рясний дощ, що ані 
Бенедикт, ані брати-монахи, які його супроводжували, не могли 
вийти з дому. Божий муж бачив, що не може в таку бурю відій-
ти до свого монастиря, і зажурено скаржився: “Нехай тобі це 
простить, сестро, Всемогутній Бог! Що ти наробила?” Свята 
Схоластика відповіла йому: “Я просила тебе, а ти не хотів мене 
послухати; тоді я попросила свого Бога, і Він мене вислухав”. Так 
Бенедикт залишився там. Коли після трьох днів повернувся до 
монастиря, то підняв свої очі до неба і побачив душу своєї сестри 
Схоластики, яка залишила своє тіло у вигляді голубки і піднесла-
ся до неба. Тоді тішився її славою, співав, прославляв і дякував 
за те Богу, а також розповів братам про блаженну смерть своєї 
сестри. Деяких з них відразу відправив в дорогу, щоб її тіло пе-
ренесли до монастиря в Монте Кассіно і поховали в гробі, який 
приготував для себе. Це сталося 542 року. А 21 березня 543 року 
помер у Господі і її достойний брат св. Бенедикт. Так в одному 
гробі були покладені тіла тих, душі яких впродовж життя були 
завжди з’єднані з Богом» (св. Григорій Великий «Діалоги»).

Господь Ісус сказав: «По плодах їх пізнаєте!» (Мт. 7, 16). Часто 
пізнаємо дерево і по листі. Плоди — це діла людини, листя — це її 
мова. Святий Бенедикт та св. Схоластика говорили цілу ніч про 
Божі речі. Говорили про те, чим було наповнене їхнє серце. Коли 
Бог чудом виконав просьбу святої, то цим показав, що йому дуже 
милі такі розмови. Схоластика керувалась таким прислів’ям: 
«Мовчи, або говори про Бога, бо що в тому світі є гідне мови?».
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СВЯТИЙ АГАПІЙ ТА ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ

Одного дня у Кесарії Пале-
стинській відбувалось мерзен-
не свято на честь поганських 
ідолів. Було це за правління 
лютого гонителя християн Ді-
оклетіана. Через те тамтешній 
начальник міста Урван нака-
зав вбивати християн. Тому 
багато народу зібралось, щоб 
на це подивитися. Найперше 
загинув св. Тимотей, якого піс-
ля багатьох мук спалили жив-
цем. Потім мучеників Агапія і 
Теклю кинули хижим звірам на 
поїдання. Тоді шість побожних 

юнаків, запалившись ревністю за Христа, вибігли на середину 
видовища, голосно волаючи: «Ми — християни!». Вони називали-
ся: Пуплій, Тимолай, Ромул, два Олександри та Діонісій. Урван 
ласкавими словами намовляв святих, щоб себе самих не губили 
в такому молодому віці. Коли ігемон нічого не зміг досягнути, то 
наказав відвести слуг Божих до в’язниці. Через кілька днів до 
числа юних мучеників приєднався Агапій і його слуга Діонісій. 
Страстотерпців довго тримали у кайданах, часто приводячи на 
допити й муки. Але вони не відвернулися від Спасителя, пере-
терпівши мужньо всі страждання. Тоді їх засудили на усічення 
мечем. І так вони, поклавши свої голови за Голову Церкви — 
Господа Ісуса, в Його руки передали свої чисті душі.
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ПРЕПОДОБНИЙ КЛИМЕНТ ГОФБАУЕР

Святий Климент народився 
21 грудня 1751 року у Тасвіці на 
Моравії, як дев’ятий з дванадцятьох 
дітей. Згідно з тодішнім звичаєм, 
він зразу на наступний день при-
йняв святе хрещення, отримавши 
ім’я Іван. Він був слов’янського по-
ходження. Його батько був родом з 
Чехії і називався Дворжак. Але коли 
він переселився до Тасвіца, там-
тешні німецькі мешканці не могли 
вимовити його прізвище і почали 
кликати його Гофбауер, оскільки 
він працював м’ясником. Зі всіх 
дітей вижило тільки п’ятеро. Бать-
ко також передчасно помер. Малий 
Іван мав тоді лише сім років. Добра 
матір, як могла, так піклувалася про 
своїх сиріт. Невдовзі після похорону чоловіка, вона привела Івана 
до образу розп’ятого Спасителя і сказала: «Дивись, тепер твоїм 
батьком є Ісус. Старайся прямувати дорогою, яка Йому подо-
бається». Ці слова назавжди закарбувалися у пам’яті хлопчика. 
Пізніше він дякував Богу при кожній згадці про це велике щастя: 
що міг мати таких побожних батьків, особливо матір, яка розпа-
лювала в його серці вогонь любові до Господа. Іван перевершував 
своїх братів і сестер слухняністю й добротою. Уже від дитинства 
він вправлявся у пості, але мудра мати не дозволяла жодних пе-
ребільшень, завдяки чому святий навчився здорової дисципліни.

Якось Іван з мамою, ідучи дорогою, зустріли родичів і поча-
лась розмова. «Що робите?» — запитала вдова. Свояки відповіли: 
«Та нічого, гаємо час». Опісля, коли вони розійшлися, 8-річний 
Іван звернувся до матері і запитав, що означає «гаяти час». «Це 
люди кажуть, коли не мають жодної праці і роблять щось для 
того, щоб швидше пройшов час», — пояснила вона. За хвилю за-
думаний хлопчина промовив: «Я не можу того зрозуміти. Якщо 
вони не зайняті, то мали б тоді молитися!».

Іван ще змалку бажав стати священником, однак грошей на 
це не вистачало. Через те він пішов у місто Зноймо вчитися на 
пекаря. Згодом він став працювати пекарем у монастирі отців 
Премонстрантів. Коли у 1771 році настав голод і до монастирської 
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брами почали приходити натовпи потребуючих, то Іван працю-
вав понад силу, щоб усіх забезпечити хлібом. Шляхетний юнак не 
жалів навіть власних харчів, роздаючи їх бідним людям. Ігумен, 
побачивши таку поведінку молодого пекаря, сподобав собі його і 
дозволив йому вивчати латинську мову. Але продовжувати нав-
чання він не зміг через нестачу грошей. Тоді він два роки прожив 
як пустельник при церкві недалеко Знойма. А коли імператор 
Йосиф ІІ заборонив пустельне життя, Іван подався до Відня, де 
знову працював пекарем. Разом зі своїм другом Петром Кунцма-
ном він двічі ходив до Риму. За другим разом вони одержали бла-
гословення від єпископа міста Тіволі, пізніше папи Пія VII, вести 
самітницьке пустельницьке життя. При тій нагоді Іван одержав 
нове ім’я Климент. Проживши пів року на самоті, він збагнув, що 
Господь його кличе до прилюдного служіння. Тому він повернувся 
до Відня. Одного разу, після Служби Божої Климент побачив, 
що перед церквою стоять три жінки, які через зливу не можуть 
повернутися додому. Тоді він охоче їм допоміг, знайшовши для 
них карету. Пані були цим вражені і запропонували йому, щоб 
Климент поїхав з ними. Дізнавшись, що молодий чоловік бажає 
вчитися на священника, але не може через нестачу грошей, вони 
вирішили оплачувати навчання за нього та за його приятеля 
Тадея Гюбла. Однак тодішні університети, внаслідок ідеології 
йосифізму, були просякнуті духом невіри. Якось професор під 
час лекції говорив проти правд віри. Климент на те зреагував 
так: «Пане професоре, те, що ви кажете, не є католицьким вчен-
ням». Тоді, уклонившись, поспішно відійшов і гримнув дверима.

Своє навчання Климент з Гюблом вирішили продовжувати у 
Римі. Прибувши туди, вони домовились, що підуть до тієї церкви, 
дзвін котрої почують першим. Так прийшли до храму св. Юліана. 
Саме тоді там молилися часослов отці редемптористи. Климент, 
виходячи з церкви, запитав хлопця, який стояв неподалік, що то 
за монахи, котрих він бачив. Хлопчина відповів, що вони з чину 
Найсвятішого Ізбавителя, і відразу додав: «Ти також будеш одним 
із них». Сказавши це, хлопець раптом зник. В ту ж мить святий ви-
рішив вступити до чину редемптористів. Так само учинив і його 
товариш. Після закінчення новіціату, 1785 року їх висвятили на 
священників. За наказом настоятелів вони від’їхали до Варшави. 
По дорозі до них приєднався давній друг: брат-монах Кунцман.

У столиці Польщі вони троє розпочали широку місійну ді-
яльність, яка тривала 22 роки. Свої перші проповіді отці ви-
голошували на вулицях, а пізніше отримали в розпорядження 
храм св. Бенона, який став осередком духовної віднови. Плоди 
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їхньої праці були надзвичайні. Кожного року вони уділяли понад 
100 000 Святих Причасть. Каянників, бажаючих святої сповіді, 
було дуже багато. Місіонери щодня проказували п’ять пропові-
дей, які відвідували навіть протестанти. Преподобний отець мав 
від Бога особливий дар, що немов магніт притягував до себе сер-
ця грішників. Багато з них пізніше зізнались, що відчували якусь 
незбагнену силу, яка тягнула їх до нього. Це було плодом його вну-
трішнього життя. Святий Климент був мужем молитви і присвя-
чував їй багато часу. Особливо він любив молитися на вервиці. 
Про неї сам казав, що вона йому стала книгою молитви. Одного 
разу хтось його спитав, як він зміг навернути стільки грішників. 
Слуга Божий мовчки вказав на коліна. Його гаслом було: «Кра-
ще говорити про грішника з Богом, ніж з грішником про Бога».

Наслідком частих воєн були голод та нужда, від якої найбільше 
терпіли діти. Тому святий заснував біля церкви сиротинець, на 
утримання якого мусив ходити жебрати. Одного разу місіонер за-
йшов до корчми просити милостині. Один з гостей плюнув йому 
в лице. Духовний отець спокійно обтерся, кажучи: «Це був дар 
для мене. Тепер прошу дати ще щось для моїх бідних дітей». Ця 
терпеливість святого так вразила присутніх, що всі обдарували 
його великою милостинею, а той чоловік посповідався і почав 
постійно приходити до отця Гофбауера на сповідь.

Коли Наполеон здобув Варшаву, між солдатами розповсю-
дився тиф, яким заразився і отець Гюбл, уділяючи одному воїну 
Тайну Єлеопомазання. Невдовзі отець помер. Через рік у церкві 
редемптористів один французький солдат викликав своєю по-
ведінкою бунт. Поширилась чутка, ніби його хтось вдарив. Це 
стало приводом до того, що Наполеон домігся у польського короля 
вигнання редемптористів з Варшави. 20 червня 1808 року місіо-
нерів вивезли до твердині Кострин над річкою Одрою. Там вони 
побули тільки місяць, бо влада, побачивши їхній вплив на в’язнів, 
вирішила їх відпустити, дозволивши кожному повернутися на 
свою батьківщину. Святий Климент вибрав собі для праці Відень 
і прожив там ще 12 років. У тодішньому Відні панувала легко-
душність і байдужість до віри. Свою місію Климент розпочав 
при італійськім храмі сестер Урсулянок. Невдовзі звідти почала 
поширюватися хвиля духовного пробудження по цілому місті. 
Ревний проповідник не боявся сказати правду всюди, де це було 
необхідно. Слухачі, пройняті духом покаяння, заливалися гірки-
ми сльозами. Сповідатись до святого приходили бідні й багаті. 
Навіть державні міністри та професори університетів були між 
його каянниками. Політики, які радилися зі святим, не дозволили 
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ворогам Церкви на Віденському конгресі у 1815 році реалізувати 
їхні плани. Климент особливо присвячувався апостоляту серед 
молоді, на яку мав великий вплив. Завдяки своєму життєвому 
досвіду, а передусім з натхнення Святого Духа, він пізнавав люд-
ські серця. Одна монахиня свідчить: «Раптово я відчула такий 
сильний відпір до монашого життя, що вирішила повернутися у 
світ. Але я нікому про це не казала. Якось до мене підійшов отець 
Климент, кажучи: “Франциско, залишись в монастирі, Господь 
тебе сюди покликав”. Я здивувалась, як він міг щось таке знати. 
Я залишилась тут і тепер за те Богу вдячна і є щасливою!».

Одного разу його покликали до важкохворого. Як тільки він 
вступив до його кімнати, чоловік викрикнув: «Священник йде, 
щоб мене обманути! Навіть помираючому не дасть спокою!». 
Отець до нього почав ласкаво говорити: «Подумайте, ви йдете у 
далеку подорож, і потрібно, щоб ви підкріпили душу. Я уділю вам 
Святі Тайни». Проте затверділий грішник відмовлявся. Тоді бла-
женний, клякнувши, почав молитися вервичку. Хворий з гнівом 
виганяв його з кімнати. Климент відповів: «Не піду. Я був біля ба-
гатьох, які помирали щасливо. Сьогодні хочу побачити, як поми-
рає засуджений». Ці слова відразу зламали відпір помираючого.

Хоч святий робив багато добра, його переслідували. Клименту 
забороняли проповідувати, а іншого разу місіонера звинуватили 
в шпигунстві, дорікаючи, що він переписується з Римом. Канцлер 
інтригами домагався, щоб місіонера прогнали з Австрії, однак 
імператор Франциск І, дізнавшись від віденського архиєпископа 
і папи Пія VII правду, заборонив переслідувати редемптористів і 
врешті постарався, щоб їхній чин був офіційно ухвалений в Австрії.

Однак отець Климент цього вже не застав. Під кінець 
1819 року він важко занедужав, але не перестав працювати. 
Виголошуючи проповідь на третю неділю посту, слуга Божий 
сказав слова, які потім вірні часто собі пригадували: «О, якби я 
за свого життя завжди співпрацював з Божою ласкою! Скільки 
доброго Господь міг би через мене виконати!».

8 березня прийшло повідомлення, що у Римі померла княги-
ня Яблунівська, велика добродійка чину редемптористів. Хоч 
погода була холодна, отець відслужив Службу Божу за померлу, 
однак при тому втратив решту сил. Приятелі його жаліли, що 
він багато терпить, але він відповів: «Що Бог хоче, як Бог хоче, 
коли Бог хоче!». Опісля заспівав свою улюблену пісню: «Усе для 
честі мого Бога» — і прийняв Святі Тайни. 15 березня 1820 року 
він віддав свою святу душу в руки Божі. Похорон усопшого був 
славним. Увесь Відень вийшов віддати честь своєму апостолу.



21 МУЧЕНИК ХХІ СТОЛІТТЯ

Село Аль-Оур прославили молоді чоловіки, місцеві жителі — 
20 єгиптян і один ефіоп, які померли мученицькою смертю за 
Ісусове Ім’я на березі Середземного моря. Село Аль-Оур стало 
відомим 15 лютого 2015 року, коли світ довідався страшну нови-
ну про те, що в Лівії на узбережжі Середземного моря бойовики 
радикальної ісламської організації «Ісламська держава» відріза-
ли голови 21 християнину-копту. Цей жорстокий і брутальний 
злочин знімали прямо на відео. Бойовики махали ножами і по-
грожували, що кров потече потоками також в Європі. Це відео 
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сколихнуло всіх. По суті, це було надзвичайно жорстоке масове 
вбивство — усім на показ. Вбивство невинних людей! Це були 
жителі єгипетського села, які приїхали до Лівії на роботу. Бойо-
вики пропонували їм великі гроші в обмін на віру, але чоловіки 
відмовилися зрадити Христа. Потім виявилося, що перед тим їх 
досить довго мучили. П’ять разів їх виводили на берег, звалювали 
на коліна, приставляли ножі до шиї і автомати до скронь. Ви-
пробовували їхню стійкість. П’ять разів пробували інсценізувати 
вбивство в надії, що хтось із них все ж відречеться від своєї віри 
у Христа, а якщо ні, то відбудеться справжнє вбивство. Ніхто з 
них не відрікся! Всі прийняли мученицьку смерть.

Усе село цілий місяць чекало на новини з Лівії. Не було жодної 
інформації, аж поки в Інтернеті не з’явився відеозапис, який 
відзначався своєю жорстокістю. У день оприлюднення відео, 
15 лютого, президент Єгипту оголосив 7-денний національний 
траур за вбитими християнами. Патріарх Коптської Церкви Та-
вардос II проголосив цих вірних християн мучениками і їх почали 
вшановувати, як інших святих мучеників, замучених за віру в 
Ісуса Христа.

Тепер головною пам’яткою у селі Аль-Оур є великий храм, по-
будований на честь цього 21 мученика. Перед храмом — велика 
скульптурна група: Ісус Христос має розпростерті руки, а під 
Ним у чотири ряди є фігури мучеників, які стоять на колінах. 
На їхніх обличчях є мир, а в очах — туга за небом в очікуванні 
смерті. 21 святий мученик закликає всіх християн ХХІ століття 
залишитися вірними нашому Спасителю Ісусу Христу. Він помер 
за нас, щоб здобути нам вічне щастя у небі. Але з нашого боку 
необхідна не формальна, а жива віра. Прикладом цієї героїчної 
спасительної віри є для нас ці молоді мученики. Вони не зрадили 
Христа, залишилися вірними Йому аж на смерть. Вони любили 
Бога, а тим самим правильно любили і себе, бо дбали про своє 
найбільше добро — про спасіння душі. Вони усвідомлювали, що 
є відкуплені ціною Христової крові. Ісус помер за нас на хресті, 
Він став для нас Даром. Коли приймаємо Його, приймаємо влас-
не спасіння, коли відрікаємося Його, завдаємо собі найбільшої 
шкоди. Вони не зреклися Христа навіть ціною втрати земного 
життя, щоб не втратити життя вічне.

Диявол має лише одну мету — вкрасти наші душі, обманути 
нас, щоб ми були засуджені. Крім того, в нас самих є отруйне 
родовище зла — первородний гріх, з якого виходить самообман, 
що ненавидить правду і відкидає справжню любов. Тому він 



475

заперечує або ігнорує навіть думку про вічне життя, про вічне 
щастя та про вічне засудження.

Ці мученики не втратили скарб віри і так спасли свої душі.
У наві перед вівтарем під склом знаходиться 21 труна, на 

кожній труні — фотографія покійного, а поруч — земля з місця 
смерті, одяг зі слідами крові та особисті речі, які вони мали в 
кишенях. На стінах церкви — життєписи цих Христових мар-
тирес (свідків, мучеників) ХХІ століття від народження аж до 
смерті. Труни порожні, вони є лише символом фізичної смерті, 
а останки мучеників зберігаються під вівтарем храму.

Декілька слів з інтерв’ю, яке брали через шість років після 
мученицької смерті. Перед монументом стоїть батько одного з 
21 мучеників, вказуючи на статую свого сина, який клячить. Він 
каже: «Це мій син!». При тому він радісно подивився на небо, на 
мить затих, ніби бачив свого сина живим, і продовжував: «Мій 
син пішов до Христа, тепер він є з Богом. Хіба це не радість? 
Син не зрадив Христа! Тепер він є у Нього в Небесному раю. У 
Царстві Небесному він молиться за нас, там, у Бога».

Ось якою є справжня віра! Радість від зустрічі з Богом і про-
щення вбивцям.

Як можливо, що в нашому технологічному та сучасному 
ХХІ столітті невинних людей вбивають лише тому, що вони ві-
рять в істинного Бога? Дуже багато молоді приходить сюди, до 
храму, і вони довго моляться біля останків християнських героїв 
віри. Багато з них особисто знали своїх убитих однолітків, адже 
ще недавно вони жили поруч. Це щира молитва до святих но-
вомучеників, щоб вони і їм випросили у Бога таку ж силу віри і 
відвагу для справжнього героїзму, який відкриває прямий шлях 
у щасливу вічність. Про цю віру свідчить перед храмом єгипет-
ський лікар: «Ісуса принижували — і з ними робили те саме. 
Ісус Христос також добровільно пішов за нас на смерть, Його 
також зневажали, також допитували, також вели на хрест... 
Усвідомте, що наші хлопці йшли на всі допити і муки саме з 
цією думкою. Мислення людини відбивається у її поведінці. На 
документальному відео, а також тут, на цьому монументі, 
усі вони мають спокійні мирні обличчя, на них немає ні страху, 
ні переляку, вони просто спокійно ворушили устами, просто 
молилися. Розумієте? А це говорить про те, що наша віра в 
Ісуса Христа ґрунтується на Христових заповідях. Ця спаси-
тельна віра є, була і буде до кінця віків, і такою ж сильною вона 
залишиться, не ослабне і не відійде в історію. Те, що написано 
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в Біблії, — це не просто історія, це живі слова, це живе дерево, 
яке щодня приносить багато-багато плодів і буде приносити й 
далі. А ці святі є живим прикладом того, що наша віра жива і 
що кожен, хто повірить у Христа, житиме вічно».

Дружина одного з мучеників згадує, що під час останньої те-
лефонної розмови молодий батько запитав про свого дворічного 
сина, а потім попросив жінку виховати його в християнській вірі. 
Тепер, через шість років, мати свідчить: «Коли він трохи підріс, 
то запитав, де є тато і коли повернеться додому. Я сказала 
йому: “Твій тато на небі, де наш справжній дім. Там він чекає 
на нас, і якщо ти будеш таким, як тато, і не зречешся Христа 
у своєму житті, то зустрінешся з ним і тоді вже назавжди 
будете разом. Господь Ісус помер за нас на хресті, і твій тато 
помер тому, що залишився вірним і не зрікся Господа Ісуса”».

На березі моря, де 21 мученик віддав своє життя за Христа, не-
вдовзі охрестилося багато молодих мусульманських чоловіків, які 
навернулися до Христа. Прийнявши хрещення саме тут, вони ви-
явили, що також усвідомлюють ціну віри у Христа і також готові, 
за прикладом цього 21 мученика, пожертвувати своїм життям.

До цього додамо: ці мученики не були поодиноким випадком. 
Шість років тому так само замучили й іншу групу християн у 
Лівії, а крім того, в Ефіопії того ж року інших християн було 
демонстративно обезголовлено і все було знято на відео. У той 
же час велася війна в Сирії, а бойовики «Ісламської держави» 
вчинили там незліченну кількість звірств і тортур над невинними 
християнами. Розголосу набула новина про звірське розмелення 
дітей у місильних машинах; християн спалювали у клітках, на-
віть маленьких дітей, їх розпинали, прив’язували до парканів з 
вибухівкою на шиї і так відривали їм голови, а також вбивали 
іншими способами.

О третій годині ночі на християнське село в Нігерії було здійс-
нено напад. Усіх мешканців повбивали разом з дітьми і немов-
лятами, яких розсікали мачетами. Це було католицьке село. А 
Ватикан взагалі не реагував на це. Навпаки, сьогодні псевдопапа 
Франциск постійно повторює: «Мусульманських мігрантів тре-
ба приймати на кожну парафію, в кожен монастир і на кожне 
прочанське місце».

В Іраку сотні тисяч християн масово вигнали з їхніх домів. У 
той же час було вбито незліченну кількість християн. Так само 
кров мучеників текла і досі тече в Афганістані, Йорданії, Ємені, 
Нігерії, Ефіопії... Також комуністична Корея та комуністичний 
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В’єтнам і Китай до сьогодні криваво переслідують християн. 
У цьому ХХІ столітті є вже сотні тисяч мучеників, але про них 
ніхто не говорить.

Що стосується минулого століття, то наймасовіше вбивство 
християн відбулося саме за сто років до цієї демонстративної 
страти коптських мучеників. У Вірменії в 1915 році було масо-
во вбито близько мільйона чоловіків-християн. Жінки повинні 
були пройти походом смерті, аж поки не падали від утоми та 
не помирали від виснаження. Метою було повністю знищити 
християнство на цій території.

У Мексиці 1929 року атеїстичний режим масово вішав і роз-
стрілював християн. За часів комуністичного режиму в Росії 
десятки тисяч сміливих християн, священників і монахів по-
мирали за свою віру в концтаборах. Зі свідчення Т. Горічевої з 
часів комунізму: «Студентська молодь в Росії шукала Бога, а 
тоді було звично, що християнина могли застрілили у підвалі 
власного будинку, без суду, без слідства, лише за його віру».

Ми живемо в 2021 році, тобто в час, пов’язаний з т. зв. кові-
дом-19, обов’язковим носінням масок, т. зв. тестуванням і зму-
шуванням до обов’язкової мРНК-вакцинації. Справжні фахівці 
з вакцинології та імунології сміливо проголошують правду, що 
тестування є недостовірним, носіння масок є зайвим і шкідли-
вим, а щодо самої масової вакцинації, то вона нікого не захи-
стить від хвороб і майбутніх ковід-мутацій. Навпаки, експерти 
перестерігають, що вакциновані особи стануть лабораторіями з 
виробництва смертоносних вірусів.

Головний розповсюджувач вакцин Б. Гейтс заявив: «Якщо ми 
проведемо добру роботу з вакцинами, то зменшимо кількість 
населення на 10–15%» (тобто на мільярд людей). Римський клуб 
постановив, що треба зредукувати людство зі семи до одного 
т. зв. золотого мільярда.

Чим є і як діє небезпечна мРНК-вакцина? 1) Вона змінює 
геном людини і робить людей генетично модифікованими орга-
нізмами, нездатними передавати життя майбутнім поколінням; 
2) містить гідрогель з органічними наночастинками, і, таким 
чином, належить до процесу чіпування; 3) містить тканину, за-
живо вирвану з ненародженої дитини; 4) є засобом геноциду 
людства; 5) чинить тіло людини продуцентом спайкового білка, 
який, по-перше, руйнує власний організм, а по-друге, діє на 
інших людей як смертельний вірус. Його утворення в організмі 
вже неможливо зупинити.
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Д-р Вернон Коулман, Англія: «Відбувається вимушена ма-
сова вакцинація людства. Мільйони можуть померти від екс-
периментальних вакцин. З вакцинами від ковіду пов’язані три 
великі проблеми:

1. Серйозні побічні ефекти.
Більшість інституцій не хоче визнати, що це наслідки вак-

цинації. Здорові молоді люди помирають через кілька годин після 
вакцинації і це публікують як звичайний збіг обставин.

2. Патогенна активація або цитокінова буря.
Імунна система вакцинованих при подальшому контакті з 

вірусами буде надмірно реагувати, що спричинить багато смер-
тей. Це, природно, відбудеться восени та протягом наступної 
зими. В результаті епідемії хвороби та смертей, які настануть, 
уряди почнуть запроваджувати наступну серію вакцинації. 
Справжніх і чесних спеціалістів знову усунуть із ЗМІ.

3. Тіла вакцинованих = лабораторії, які виробляють 
смертельні віруси.

Тіла вакцинованих стають лабораторіями, які виробляють 
смертельні віруси. До того ж, природна захисна — імунна — 
система вакцинованих пригнічується специфічними і стійкими 
антитілами, продукування яких було викликане вакциною.

Вакциновані особи будуть у групі високого ризику, як тільки 
почнуть поширюватися нові мутації. Політики та мас-медіа 
знову будуть брехати і звинувачувати тих, які відмовилися 
від вакцини, у розвитку нових мутацій і у збільшенні смертно-
сті, яка настане. Однак експерти доводять, що це якраз 
навпаки: вакциновані особи становитимуть загрозу для 
людства. Вони будуть основною загрозою для кожного, хто був 
вакцинований, а також для тих, які не були вакциновані. Причи-
на в тому, що віруси, які вони виділяють, є небезпечнішими, ніж 
первинні. Мутації будуть все сильнішими і смертоноснішими.

Якщо ми не зупинимо цю програму вакцинації сьогодні, то 
без перебільшення можна сказати, що під загрозою знаходить-
ся саме майбутнє людства. План мРНК-вакцинації — не наше 
здоров’я, але наша редукція — смерть».

Д-р Майк Адамс, США: «Якщо ви станете у чергу на ін’єкцію, 
то ймовірно дуже скоро помрете. А про це, власне, йдеться. Вак-
цини стали зброєю. Вони є смертельним вектором для людства».

Д-р Керрі Мадей, США: «Вакцини проти ковіду-19 створені так, 
щоб зробити нас генетично модифікованими організмами. Вони 
викличуть у тілі людини постійні та невідомі генетичні зміни».
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Д-р Галина Борисівна Кириллічева, РФ: «Взагалі найстраш-
ніше, що може бути, — це те, що вакцини можуть стати засо-
бом масового знищення... Сьогодні наука працює над нановакци-
нами, які містять наночіпи. Це мусять знати всі, і ми не повинні 
допустити чогось подібного!».

Цю небезпечну експериментальну вакцинацію пропихає 
псевдопапа Франциск Бергольйо, при чому неодноразово. Весь 
Ватикан повинен бути вакцинований; він оманливо стверджує, 
що хто не приймає вакцину, стає загрозою для інших. Але прав-
дою є протилежне. У 2019 році, ще до спалаху коронапсихозу, 
псевдопапа інтронізував демона Пачамаму прямо у Ватикані, 
що є грубим проявом ідолопоклонства. Мученики радше жертву-
вали своїм життям, ніж проявили би пошану ідолам та демонам. 
Псевдопапа пропихає також легалізацію співжиття содомітів та 
усиновлення ними дітей. Це є прямо сатанізація Церкви і суспіль-
ства. Найвищим урядом у Церкві — папством — сьогодні злов-
живають для самознищення Церкви, а також усього людства, 
особливо через пропаганду експериментальної мРНК-вакцина-
ції, яка вже належить до процесу чіпування. Біблія застерігає 
від чіпування, вказуючи на вічне покарання у вогняному озері 
(Об. 13, 16–18; 14, 11; 16, 2; 19, 20; 20, 4).

Ті, які дозволили себе обманути, піддалися тиску, вакци-
нувалися, а потім усвідомили безвихідь, у якій опинилися, 
нехай якнайшвидше стараються каятися і цілим серцем 
навернутися до Бога. Хай каються за свій гріх, що не шукали і 
не любили правду та легковажно піддалися брехні. Хай радикаль-
но відмовляться від подальшої вакцинації. Ці люди в будь-який 
момент можуть померти від наслідків вакцини.

Християни постійно відкидають Христовий заклик до прав-
дивого покаяння (Лк. 13, 3), а також настійливі заклики Матері 
Божої (у Фатімі та ін.).

У цей час коронапсихозу кожна людина повинна серйозно 
рахуватися зі смертю: і та, яка прийняла вакцину, і та, яка від 
неї відмовилася. Ніхто не буде спасенний без правдивого по-
каяння. Можливістю для спасіння багатьох, очевидно, буде не 
тільки покаяння, але й мученицька смерть.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК САВИН

Святий Савин походив з міста Гермополь1, що в Єгипті. Він 
був правителем того міста і був вельми шанований від людей. 
Коли за імператора Діоклетіана (284–305) почалось пересліду-
вання християн, то Савин покинув свій дім, владу, багатство 
і всіх рідних, й таємно вийшов з міста. Він разом з іншими 
християнами сховався в одному селі в бідній хатині. Там вони 
постійно, вдень і вночі, постили і молились. Ідолопоклонники 
почали шукати Савина, щоб віддати його на муки, бо знали, що 
є християнином. Але довго не могли знайти святого і через те 
дуже лютували.

Один жебрак, який приходив до св. Савина по милостиню, 
наслідуючи зрадника Юду, прийшов до ідолопоклонників і ска-
зав: «Що мені дасте, коли вам скажу, де ховається Савин, якого 
ви не можете знайти?». Вони дали йому два золоті, взяли воїнів 
і пішли з ним до того села, де ховався святий. Прибувши туди, 
воїни обступили хатину і постукали в двері. Було у тій хаті разом 
з Савином шестеро християн. Думали, що це хтось із вірних, і 
відчинили двері. Воїни зразу вбігли всередину і всіх зв’язали. 
Окремо зв’язали кайданами св. Савина і повели його до мучи-
теля Аріяна. Воїни, ведучи Божого раба дорогою з Гермополя 
до Антинополя, зустріли Аріяна, і він одразу наказав катувати 
Савина. Звелів кігтями обдирати йому плечі, але святий навіть 
зойку не видав, а лише духом молився. Тоді один поганин, на 
ім’я Висамвон, сказав: «Через страх і муки він втратив глузд 
і свідомість». Коли святий це почув, то зразу голосно вигукнув: 
«Я не втратив свідомість! Моя душа є біля мого Бога, а ваші 
муки — для мене ніщо. Ісус Христос заради нашого спасіння ще 
більше терпів!».

1 Сучасне місто Хемену в Єгипті.
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Тоді мучитель наказав вести святого до Антинополя. Та коли 
Савина посадили на корабель, щоб переправити на другий бік, 
то судно не могло зрушити з місця, поки здивований Аріян не 
вигукнув: «Один є Бог християнський!». Але прибувши до Анти-
нополя, мучитель наче забув про чудо, яке сталося, і наказав 
поставити Савина перед судом. Він звинуватив святого в чарах 
і присудив палити його тіло смолоскипами, а вкінці звелів вто-
пити мученика в річці Ніл. Так св. Савин закінчив свій земний 
подвиг. І шестеро християн, взятих разом з ним, теж були мучені 
і отримали від Господа Ісуса Христа ту саму нагороду. Сталося 
це 305 року.

СВЯТИЙ ПАТРІК1, АПОСТОЛ ІРЛАНДІЇ

Святий Патрік народився 387 року в Британії. За походжен-
ням він був римо-британець, тому по-латині його ім’я звучало 
так: Магонус Сукатус Патрикій. Він був онуком священника 
Потіта і сином диякона Калфурнія, що був декуріоном2 і належав 
до знатного роду. Попри те все Патрік вів легкодушне життя і 
не брав собі до серця повчання священників, які наставляли 
людей на спасіння.

Коли Патріку було 16 років, на маєток його батька напали 
розбійники — ірландські наїзники. Вони взяли юнака в полон 
та разом з іншими невільниками відвезли в поганські околиці 
північної Ірландії. Там Патрік 6 років служив одному друїдові3 
Мілху, пасучи його вівці на горі Слеміш4. Щоденне життя в не-
волі було дуже важке — часто терпів голод та холод, а інколи 
мусив день і ніч працювати. В таких умовах він почав каятись 
і молитись та цілим серцем навернувся до Господа. Про той час 
він згодом писав у своїй автобіографії «Сповідь»: «Кожен день я 
пас овець і часто молився; я любив Бога щораз більше. Моя 
віра зростала, а з нею і страх Божий. Кріпнув мій дух, і 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 17 березня.
2 Член муніципальної ради, мав адміністративну владу у провінціях.
3 Поганські жерці в Ірландії.
4 Мала гора у графстві Антрім на півночі Ірландії, кілька кілометрів на 
схід від Балімени.
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за один день я проказував сотні молитов і майже стіль-
ки вночі. Навіть будучи в лісі чи в горах, перед світанком 
я вставав і молився, чи був то мороз, чи сніг, чи дощ. Я 
зовсім не відчував болю, ні лінивство мене не перемагало, 
бо вже тоді горів в мені Дух».

Якось уві сні Патрік почув голос, який говорив йому не бояти-
ся і йти до берега моря, бо там для нього приготований корабель. 
Так і зробив — втік від свого господаря і пройшов 322 кілометри 
в південному напрямку, поки дійшов до корабля. Коли моряки 
дізналися, що він втік від господаря, не хотіли його брати, хоч 
він і пропонував їм гроші. Тоді юнак почав гаряче молитися до 
Господа, і серце моряків, хоча й вони були поганами, зм’якло, і 
вони взяли його з собою.

Після триденного плавання вони причалили до якось невідо-
мого острова, де цілий місяць не могли знайти ні живої душі, ні 
поживи, і так закінчились усі їхні запаси. Про той час св. Патрік 
оповідає так: «Одного дня капітан корабля сказав до мене: “Гей, 
християнине, ти кажеш, що твій Бог великий і всемогутній. То 
чому ти не можеш помолитися за нас? Проси за нас, бо ми з 
голоду гинемо, і не маємо надії когось тут зустріти”. Тоді я від-
повів їм: “Наверніться з вірою усім своїм серцем до мого Господа 
Бога, в якого немає нічого неможливого. Він ще сьогодні може 
послати вам поживу, і ви насититеся, бо Він всюди має всього 
доволі!”. За Божою ласкою так сталося. Одразу після того на 
дорозі перед нами з’явилося стадо диких свиней. Моряки не гаяли 
часу і багатьох з них убили. Тоді всі добре підкріпилися і своїх 
собак нагодували. Багато бо з них зіслабли й були напівмертві. 
На тому місці ми перебули ще дві наступні ночі, добре відпочи-
ли і скріпли на силах. Після того моряки склали Богові сердечну 
подяку, і я зріс в їхніх очах. З того дня ми завжди мали поживу, 
ще й з надлишком».

Після довгої подорожі св. Патрік прибув до побережжя, звідки 
добрався до рідного дому. Мав він тоді 23 роки. Вдома настала 
велика радість, однак під час нічних чувань майбутній апостол 
мав нові видіння, що кликали його до місії серед ірландських 
поган. Тому святий відправився до Галлії, де вивчав усе потрібне 
для майбутньої місії під проводом св. Германа, єпископа Осер-
ського, та монахів монастиря св. Гонората на острові Лерині, що 
був однією з твердинь монашого життя Галлії. Згодом св. Герман 
висвятив його на диякона. Закінчивши навчання, Патрік роз-
горівся великою любов’ю до Божого слова.
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Коли у 429 році виникла потреба висвятити єпископа для 
Ірландії, то Патрік був одним з кандидатів. Проте єпископом 
став Паладій, який скоро помер. Після його смерті Патрік на 
деякий час відправився до Ірландії, але потім знову повернувся 
до Галлії, де 432 року св. Герман висвятив його на єпископа. Ще 
того року папа Целестин І послав Патріка до Ірландії.

Коли святий прибув до Ірлан-
дії, то разом з 12 своїми поміч-
никами подорожував по всій 
країні та проповідував Єванге-
ліє. Важко злічити, скільки різ-
них труднощів довелось пере-
нести Патріку, утверджуючи в 
Ірландії Христову віру. Ірландці 
були жорстокими розбійниками. 
Ненавиділи чужинців і твердо 
тримались поганських повір’їв 
та звичаїв. Патрік завжди на-
магався навернути до Христо-
вої віри місцевих правителів 
та вождів різних племен, щоб 
за їхнім прикладом навертали-
ся й інші. Це був дієвий спосіб 
для поширення християнства по 
всій країні. Багато людей, почувши його проповіді, не тільки 
приймали хрещення, але й повністю посвячували своє життя 
Господу, стаючи монахами та священниками. Найревнішими 
монахами та монахинями були навернені друїди, а також діти 
ірландських князів, які залишали батьків і рідні доми, живучи 
за прикладом св. Патріка.

Першу церкву в ірландській землі св. Патрік побудував 
у 433 році в містечку Сол, звідки він проводив свої місійні по-
дорожі. 26 квітня цього ж року, у Велику Суботу, він запалив 
перший в країні Пасхальний вогонь на вершині пагорба Слейн, 
що навпроти плата Брега біля поселення Тара, де жив король 
Лоегайре. Так новонавернені християни мали торжественне 
святкування Христового воскресіння. Тоді якраз наближало-
ся язичницьке свято. Король Лоегайре заборонив запалювати 
будь-який вогонь до того, як загориться ритуальний поганський 
вогонь на горі Тарі. Друїди сказали королю: «Якщо вогонь, який 
розпалив Патрік, цієї ночі не буде загашений, то він ніколи не 
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погасне». Король наказав воїнам, щоб загасили вогонь і вбили 
святого. Та їм не вдалося цього зробити, бо Господь чудесним 
способом охоронив своїх дітей, і вогонь Христової віри поступово 
охопив всю Ірландію.

Найзатятішими противниками св. Патріка були місцеві дру-
їди. Святий хотів навернути короля до християнської віри, але 

друїди по-всякому ставали на за-
ваді. Верховний друїд, Лукат Мейл, 
викликав Патріка на «поєдинок» — 
чий Бог переможе. Він закликав до 
своїх божків і настала темрява по 
всьому краю. Людей охопив силь-
ний страх, і воно просили жерця, 
щоб назад повернув світло, але він 
не міг. Тоді Патрік помолився до 
Бога, і одразу заясніло сонце, а всі 
люди радісно вигукували «Великий 
Бог, що Його Патрік проповідує!». 
Патрік сказав до жерця: «Закликаю 
тебе ввійти до одного дому з моїм 
учнем. Візьмеш на себе мій плащ, а 
мій учень одягне твій. Тоді підпали-
мо дім, а Найвищий хай розсудить». 
Друїд погодився. До дому нанесли 
мокрих сирих дров. Святий Патрік 

послав молодого учня Бенігна в друїдовому плащі до тої частини 
дому, де були сухі дрова. Друїд увійшов до половини зі сирими 
дровами в плащі Патріка. Тоді дім замкнули і підпалили, і всі 
люди дивились, що буде. Патрік молився, і полум’я охопило весь 
дім. Жрець згорів, а Бенігна полум’я ані не торкнулось. Плащ 
святого лишився цілим, а друїдів згорів. Король вельми розлю-
тився, але св. Патрік сказав: «Якщо сьогодні не увіруєш, то скоро 
загинеш, бо гнів Божий буде на тобі». Король злякався, його серце 
зворушилось і ціле місто разом з ним прийняло християнство.

Та попри це все Патріку довелось витерпіти багато пересліду-
вань та небезпек з боку ворожих поган. Та Господь неодноразово 
рятував свого вибранця та його учнів від неминучої смерті. Од-
ного разу друїди влаштували в лісі засідку. Святий і його учні, 
простуючи через ліс, співали гімн, який склав Патрік. Тепер він 
відомий як «Щит святого Патріка». На цю молитву Бог зробив 
чудо — замість місіонерів погани побачили стадо оленів.
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У 444 році св. Патрік збудував катедральну церкву в Армі, що 
незабаром стала церковним і освітнім осередком. Для новозрод-
женої Ірландської Церкви висвячував єпископів та священників, 
навчаючи їх бути вірними Христові та дбати про довірене їм 
стадо. Багато з його учнів пізніше були проголошені святими. 
Під проводом св. Патріка відбувся перший собор Ірландської 
Церкви, і багато тодішніх постанов збереглися до наших часів з 
різними пізнішими додатками. Святий Патрік видав з тієї нагоди 
збірник канонічних правил, а також з 9 мужами, між якими був 
і король Лоегайре, записав ірландські закони. Авторитет Патріка 
був закріплений за назвою збірки «Закон Патріка».

Святий Патрік був свідком чудесних жнив, які Бог дозволив 
йому збирати. Через те він з цілого серця дякував Господу Ісусу. 
Він говорив: «Я прийшов до поган в Ірландію проповідувати святе 
Євангеліє й зносити зневаги від невірних, бути принижуваним 
на своєму шляху, терпіти гоніння аж до ув’язнення та зректи-
ся свободи задля користі інших. Я готовий охоче і без вагання 
віддати своє життя за Боже Ім’я, якщо тільки дозволить мені 
Господь. Я перед Богом — великий боржник, бо Він дарував мені 
велику ласку, що через мене зродилося для Бога стільки душ, 
які невдовзі осягли досконалість».

У подальші роки життя святий проповідував, навчав, хрестив, 
будував храми та монастирі, навертаючи до Христової віри во-
лодарів та простих людей. Бог через нього чинив великі знаки та 
чуда: виганяв демонів, повертав сліпим зір, глухим — слух, зціляв 
прокажених та воскрешав померлих. Таким чином, ще до кінця 
земного життя св. Патріка Ірландія навернулася до Ісуса Христа.

Та хоч святий бачив великий поступ християнства в Ірлан-
дії, його засмучували грабунки й злочини, які чинили погани. В 
останні дні свого життя він писав: «Щодня очікую несподіваної 
смерті, пограбування, невільництва або подібного нещастя», але 
додає: «Я віддав себе в руки Всемогутнього Бога, який керує 
всім, як говорить пророк: “Поклади свою журбу на Господа, 
а Він сам підтримає тебе”». Ця велика надія на Вседержите-
ля зробила св. Патріка апостолом Ірландії. Прийнявши останнє 
Святе Причастя, він в мирі відійшов до Господа 461 року.
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РОЗДУМИ ПРО СТРАЖДАННЯ ГОСПОДНІ

Охоче роздумуй про біль і любов Спасителя! Свої страждан-
ня Він переніс добровільно за все людство. Кожен може ска-
зати разом з апостолом: «…Який полюбив мене і видав Себе за 
мене» (Гал. 2, 20). «Ось Агнець Божий, що бере на Себе гріх світу» 
(Ів. 1, 29). Дякуй Йому за цю любов і старайся, щоб ні для тебе, 
ні для твоїх ближніх Божий Син не страждав даремно!

Святі називають страждання Спасителя дивовижною книгою, 
відкритою для всього світу, щоб у ній люди читали про великі 
таїнства справедливості та Божої любові. Господь Ісус колись 
сказав св. Ангеліні: «Хто хоче здобути любов, хай не відводить 
очей від хреста!». І дійсно, грішну душу, яка роздумує про страж-
дання Господні, це часто спонукає навернутися до Бога; літепла 
душа запалюється новою ревністю, а душа, любляча Бога, осягає 
тісніше з’єднання зі своїм Відкупителем.

Святий Альберт Великий каже: «Якщо би ти увесь рік щоп’ят-
ниці постив на хлібі і воді, то не отримаєш такої користі як 
тоді, коли побожно роздумуєш про страждання Господні». Тому 
подаємо вірним для роздумів те, що сказано в Євангелії про 
страждання Господні:

«Христос страждав за вас, лишивши вам приклад, щоб 
ви йшли Його слідами» (1 Пт. 2, 21).
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ПРЕПОДОБНИЙ ОЛЕКСІЙ РИМСЬКИЙ

Жив у Римі благочестивий і ба-
гатий вельможа Євфиміан, його 
жінка називалася Аглаїда. Хоч 
мали великі багатства і слуг чи-
мало, та не були щасливі, бо не 
мали дітей. Євфиміан і Аглаїда 
були добрими християнами, пі-
клувалися вбогими, хворими, да-
вали харчі й притулок жебракам 
і вбогим подорожнім. Аглаїда в 
своєму нещасті молилися до Бога 
так: «Господи, згадай про мене, не-
достойну рабу свою, і розв’яжи не-
пліддя моє, і якщо причиною цьо-
го є мої колишні гріхи, то прости 
мені, щоб я змогла мати дитину. 

Дай нам сина, щоб з моїм чоловіком змогли ми мати втіху в 
житті і помічника у старості». Змилувався Бог над цим по-
дружжям і дарував їм сина. Батьки дуже раділи народженням 
дитини і дякували Богові, що прийняв їхні молитви і покаяння. 
Хлопчика охрестили і назвали його Олексій1. Євфиміан і Аглаїда 
старанно дбали, аби син отримав найкраще виховання. Найбіль-
ше ж своїм життям давали йому добрий приклад живої віри в 
Ісуса Христа.

Коли Олексієві було 6 років, батьки віддали його до христи-
янської школи. Тут хлопчик навчився писемності та читав свя-
ті книги. Найбільше любив життя святих та Євангеліє. Вони 
розпалили в його дитячому серці гарячу любов до Ісуса Христа. 
Юнак дорослішав, а Святий Дух давав йому зрозуміти, що все в 
цьому світі є тимчасовим і марним. Олексій не знаходив щастя 
ні в славі, ні в достатках. Він хотів жити так, як жили святі, 
які все покинули заради Христа, щоби належати тільки Йому. 
Бажав чимскоріш перейти до вічного життя. Велике прагнення 
цілковито посвятитися Богові він тримав у таємниці навіть від 
своїх батьків.

Євфиміан, батько Олексія, побачивши, що його син вже до-
рослий, вирішив одружити його з доброю дівчиною з царського 

1 З грец. «аlexios» — Божий муж.
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роду. Він сказав про це своїй дружині. Аглаїда втішилась, бо 
бажала, щоб їхній єдиний син був щасливим чоловіком, мав бла-
говірну дружину і добрих дітей. Олексій, хоч не хотів, послухав 
волі батьків. Незабаром відбулося вінчання в церкві св. Боніфа-
тія. Того дня Євфимій справив великий бенкет для свого сина. 
Батьки, наречена і вся рідня дуже раділи. Лиш один Олексій 
був сумний. Після весілля, коли Олексій зі своєю дружиною були 
наодинці, він зняв свого золотого персня і віддав їй, кажучи: 
«Збережи це, і нехай Бог буде між мною і тобою, щоб ми спасли-
ся». Те сказавши, пішов від неї. Переодягнувся в убогий одяг, 
потай залишив батьківський дім і направився до моря. На березі 
навмання сів в однин корабель. Пливучи, молився до Ісуса Хри-
ста: «Господи, спаси мене від марного світського життя, 
щоб воно не вкрало мені вічного, і вчини мене достойним 
стояти праворуч Тебе на суді Твоєму зі всіма святими». 
Корабель, на який сів Олексій, плив до Лаодікеї1, що в Сирії. 
Коли причалили, Олексій зустрівся з прочанами, які йшли до 
Едеси побачити нерукотворний образ Ісуса Христа. Олексій, не 
роздумуючи, пішов з ними. Поклонившись святому образові, 
забажав залишитися при тій церкві. Решту золота, яке взяв зі 
собою в дорогу, роздав жебракам. Тоді сам добровільно став 
жебраком і просив милостиню. При церкві знайшов собі місце 
для молитви, а по неділях приступав до Святого Причастя. Його 
їжею був хліб з водою. Так живучи, Олексій почувався найщас-
ливішим з усіх людей.

В батьківському домі після несподіваного відходу Олексія 
настав великий смуток. Батько, не розуміючи, чому син пішов з 
дому, послав своїх слуг по різних містах, щоб його шукати. Всю-
ди його шукали і не знаходили. Деякі слуги прийшли до Едеси 
та бачили Олексія, але не впізнали його, бо вигляд його обличчя 
від посту сильно змінився, та й одяг він мав, як жебрак. Слуги, 
повернувшись, розповіли своєму панові, що ніде не знайшли 
його сина. А св. Олексій прожив в Едесі при церкві 17 років і 
став любим Богові.

Тоді Бог об’явив людям святість Олексія. Пресвята Богороди-
ця явилась паламареві церкви, при якій жебрав св. Олексій, і 
сказала: «Введи в мою церкву чоловіка Божого, який достойний 
Небесного Царства, бо його молитва, як пахуче кадило, сходить 
перед лице Боже, і Дух Святий на ньому спочиває. Ось він жебрає 

1 Портове місто у стародавній Сирії, розташоване поблизу міста Латакія.
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при дверях храму». Паламар знайшов того, про кого йому сказала 
Богородиця, і ввів його у церкву, щоб у ній перебував. Тоді багато 
людей довідалося про його святе життя і почали його шанувати. 
Святий Олексій, боячись людської слави і вшанування, пішов з 
Едеси, коли ніхто не знав.

Сів у човен, що плив до Кілікії, щоб там при храмі св. Павла 
служити Богові молитвою і постом. Та коли він плив кораблем, 
знялася велика буря. Корабель багато днів кидали хвилі, і з Бо-
жого допусту він причалив у Римі. І так, хоч і не хотів, прибув 
до свого рідного міста. Вийшов святий з корабля і сказав сам 
до себе: «Не буду тягарем нікому, але піду в дім мого батька, 
як незнайомець».

Наближаючись до рідного дому, зустрів свого батька, який з 
багатьма слугами вертався додому. Поклонився йому до землі і 
сказав: «Рабе Господній, помилуй мене, жебрака бідного, і дозволь 
мені перебувати в одному куті твого двору, щоб я зміг їсти з 
крихт, які падають з твого столу. А Господь благословить літа 
твої і дасть тобі Небесне Царство, і якщо маєш когось зі своїх 
домашніх подорожнім, поверне його здоровим до тебе». Євфи-
міан, почувши про подорожніх, згадав про свого сина Олексія 
і почав плакати. Потім звелів своїм слугам, щоб зробили цьому 
жебракові хатинку біля дверей його дому, і щоб подавали йому 
їжу та не погорджували ним.

В батьківському домі Олексій далі провадив життя молитви та 
посту. Ту їжу, яку йому приносили, роздавав іншим жебракам, а 
сам живився лише хлібом і водою. Попри те, що батько наказав 
слугам добре ставитись до жебрака, вони часто виливали на 
нього свою злість. Одні його картали та сварили, інші штовха-
ли та копали, тягали за волосся, плювали на нього і виливали 
помиї. Такі терпіння Олексій зазнавав від своїх слуг. Все це він 
зносив заради любові до Бога та спасіння ближніх. Не нарікав, 
але мужньо терпів та завжди дякував. Однак найбільшим його 
терпінням було чути плач батьків та дружини за ним. Мати 
плакала через втрату свого єдиного сина, а дружина, яка добро-
вільно лишилася в домі свекрів, ридала через втрату чоловіка. 
Святому серце від жалю краялося через ті сльози. Однак любов 
до Господа перемагала в ньому любов до батьків і дружини. Так 
Олексій прожив 17 років у батьківському домі. Ніхто його не 
впізнав, але всі вважали за жебрака.

Коли ж Господь захотів забрати його до життя вічного, відкрив 
йому день і годину відходу. Тоді Олексій записав на папері все 
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своє життя. Описав і ті таємниці, які були відомі лише батькам 
та дружині, щоб з того зрозуміли, ким він був. В кінці розповіді 
написав: «Прошу вас, мої любі батьки і дружино моя, не майте 
на мене жалю, що завдав вам такої скорботи, покинувши вас, 
бо й мене боліло серце через ваш біль. Я багато молився за вас до 
Бога, щоб подав вам терпеливість, і так зробив вас гідними Свого 
царства. Уповаю на Його доброту, що виконає моє прохання, бо 
і я задля Нього усе це терпів. Вірю, що наскільки засмутив вас, 
настільки більшу приймете радість у небі від Бога». Написавши 
цього листа, Олексій через декілька днів помер у своїх хатинці.

Одного дня Папа Римський Інокентій І відправляв Службу 
Божу у церкві Святих Апостолів, а був там також імператор 
Гонорій. І було чути дивний голос зі святого вівтаря: «Пошу-
кайте чоловіка Божого, хай помолиться за місто, і все для вас 
влаштується добре». Після того папа і цар звеліли шукати по 
цілому Римі того чоловіка. Та ніхто його не міг знайти. Тоді в ніч 
з четверга на п’ятницю люди зібралися в церкві Святих Апостолів 
з царем і папою. Всю ту ніч вони молилися до Господа, щоби 
сам показав їм Свого святого раба. Коли світало, чоловік Божий 
Олексій розлучився з тілом і відійшов до Господа. І був голос у 
церкві з вівтаря, що промовляв: «Шукайте чоловіка Божого у 
домі Євфиміана».

Тоді папа з імператором поспіши ли в дім Євфиміана й за-
питали його, чому він, маючи в своєму домі великого святого, 
якого шукає весь Рим, нікому про нього не розповів. Євфиміан 
відповів: «Нікого такого я не знаю в своєму домі». Коли настало 
мовчання, один слуга, який прислуговував св. Олексієві, ска-
зав до Євфиміана: «Пане мій, чи не є тим Божим чоловіком 
жебрак, якого ти мені поручив? Він цілі ночі на молитві прово-
дить, багато постить, щонеділі причащається святих Таїнств. 
Деякі слуги роблять йому багато прикрощів: по щоках б’ють, 
за волосся тягають, помиями обливають. А він все це радісно і 
покірно терпить». Євфиміан, чуючи те, зразу побіг до хатини 
жебрака і покликав його, але не почув відповіді. Швидко увійшов 
досередини і побачив, що той уже лежить мертвий. Його лице 
було, як лице ангела, а в руці тримав папір. Євфиміан захотів 
взяти цей папір і дізнатися, що там написане, але рука міцно 
його тримала і не відпускала. Тоді він з поспіхом повернувся до 
папи й імператора і сказав до них: «Я знайшов того, кого ви шу-
каєте, та він уже помер. Але він має в руці якийсь папір, який я 
спробував взяти, та не зміг». Тоді папа з імператором наказали 
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приготувати дорогоцінне ложе і на ньому покласти тіло чоловіка 
Божого. Папа, імператор і всі присутні припали на коліна перед 
тілом святого. Папа Інокентій просив, щоб святий дозволив їм 
пізнати його ім’я. Тоді рука святого випустила папір. Папа взяв 
його і вголос прочитав. І тоді всі довідались, що тим святим чо-
ловіком Божим був син Євфиміана — Олексій.

Сивоголовий Євфиміан з болем в серці впав на коліна і з 
плачем став обнімати святе тіло свого сина. Також Аглаїда та 
дружина Олексія зрошували його тіло сльозами. Народ з усього 
міста оточив дім так, що коли папа і цар несли святе тіло до 
церкви, не можливо було крізь натовп пробратися. Хоч навмис-
не кидали посеред людей гроші, щоб звільнити дорогу, та ніхто 
не лакомився на золото, але всі хотіли доторкнутися до святих 
мощей. Впродовж семи днів тіло преподобного лежало у церкві 
св. Боніфатія. В цій же церкві по семи днях папа положив тіло 
Олексія в дорогоцінний гріб. Із гробу святого виходили запашне 
миро, через яке Господь подавав зцілення для всіх недужих та 
немічних. Святий Олексій помер 30 березня 411 року.

Преподобний
Петро Дондерс,

(див. ст. 509)
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СВЯТИЙ КИРИЛО, ПАТРІАРХ ЄРУСАЛИМСЬКИЙ

Святий Кирило, великий оборонець 
спасительної віри, народився в Єрусали-
мі, в сім’ї побожних християн. Ставши 
монахом, він прожив свої молоді роки 
на самоті, де присвячував час молитві 
та навчанню. Особливо ретельно вивчав 
Боже слово. У 345 році його висвятили 
на священника. Головним обов’язком 
св. Кирила стала підготовка катеху-
менів до прийняття тайни хрещення. 
Це служіння він здійснював впродовж 
кількох років. Деякі його науки були за-
писані і збереглися донині. Вони є цін-
ною пам’яткою, в якій міститься опис 
життя Церкви у VI столітті.

Після смерті Єрусалимського патрі-
арха Максима, якому за захист Христо-
вого Божества аріани викололи око і 
перетяли сухожилля на нозі, його на-
ступником став св. Кирило. Це було у 351 році. У той час до-
сить поширилась аріанська єресь, яка заперечувала Христове 
Божество, бо її прихильниками були сам імператор Констан-
цій ІІ (337–361) та багато східних єпископів. Проти неї з великою 
ревністю виступив патріарх Кирило.

У першій рік його патріархату сталось в Єрусалимі предивне 
чудо, тому патріарх письмово повідомив про цю подію царя, 
переконуючи його прийняти істинну віру. У листі він пише: 
«7 травня, близько третьої години, з’явився на небі великий яс-
ний хрест, прямо над Голготою, який сягав аж до Оливної гори. 
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Бачили його не одна чи дві особи, а все місто. І не було це, як міг 
би хтось подумати, плодом уяви чи тимчасовим явищем, бо ця 
з’ява тривала кілька годин. Її ясніше від сонця було видно нашим 
очам. Усе місто, одночасно охоплене жахом і радістю з приводу 
того чуда, збіглося до церкви, де всі в один голос прославляли 
нашого Господа Ісуса Христа, єдиного Божого Сина». Тодішній 
Єрусалим був у великій мірі зруйнований і тому його значення 
ослабло. Єрусалимські архиєпископи були несправедливо підпо-
рядковані владі митрополита Кесарії Палестинської — аріани-
ну Акакію. Святий Кирило відлучився від нього, не зберігаючи 
жодного фальшивого послуху тому безбожнику, а навпаки, ясно 
викривав його відступництво і те, що він займає повноваження 
незаконно, бо вже кілька років тому помісний собор у Сардикії 
скинув Акакія як єретика. Відступник, сповнившись лютістю, 
почав шукати нагоди, щоб прогнати слугу Божого з престолу. 
Згодом причина знайшлася.

Якось в Єрусалимі настав великий голод. Святий Кирило роз-
дав усе, що мав, щоб прогодувати бідних. Однак нужда не змен-
шувалась. Тоді він продав частину церковного посуду й одягу та 
купив за гроші пшеницю. Цим скориставшись, Акакій скликав 
зборище аріанських єпископів, на якому звинуватив владику 
Кирила у святотатстві. В результаті єретики засудили патріар-
ха і силоміць вигнали з Єрусалиму. Святий подався спочатку в 
Антіохію, а опісля у Тарс, де його ласкаво прийняв тамтешній 
єпископ Сильван. Коли про це дізнався Акакій, то написав до 
нього послання, в якому вимагав, щоб він або прогнав від себе 
Кирила, або не дозволив йому служити Літургію, бо він нібито 
відлучений від Церкви. Але Сильван не послухав його, бо знав, 
що патріарх Кирило є правовірний і що на нього несправедливо 
виголосили анатему. Блаженний Кирило, бачивши, що Сильван 
у деяких догмах віри помиляється, виправив його і наставив на 
істинну путь.

У 359 році в Селевкії відбувся помісний собор Східної Церкви, 
на якому було засуджено Акакія, а св. Кирилу було наказано 
повернутись до Єрусалиму. Тоді злочестивий Акакій пішов у 
Царгород і перед патріархом Євдоксієм та імператором Констан-
цієм очорнив собор єпископів, називаючи їх згубними людьми, 
які зібрались не на користь, а на шкоду Церкві. Особливо він 
намагався зганьбити св. Кирила. Царя найбільше роздратувало 
те, що патріарх продав золототкану церковну рясу, яку батько 
імператора, Констянтин Великий, подарував був колись патріар-
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хові Макарієві, щоб той зодягався, коли уділяє святе хрещення. 
Через те Констанцій знову засудив блаженного на заслання, а 
разом з ним і владику Сильвана з Тарсу.

Через деякий час скіпетр царства прийняв Юліан Відступник. 
Він спочатку вдавав благочестивого і повернув з вигнання всіх 
правовірних єпископів, засуджених попереднім царем. Тоді на 
свій престол повернувся і св. Кирило. Проте, коли Юліан укрі-
пився при владі, то явно відрікся Христа. Бажаючи висміяти 
пророцтво Спасителя про знищення Єрусалимського храму, імпе-
ратор звелів знову його відбудувати. На це Юліан виділив велику 
суму грошей, прислав будівничих і доручив своєму приятелеві 
Аліпіюсові наглядати за роботою. Це відбулося в 362 році. Жиди 
цьому вельми зраділи і почали збігатись зі всіх сторін світу до 
Єрусалиму. По дорозі вони грабували та руйнували християнські 
церкви. Заможні євреї давали гроші, а жінки свої дорогоцінні 
прикраси, і усі вони власноручно носили камінь і пісок, щоб 
розпочати будівництво. Християни зажурились та впали на дусі, 
проте патріарх Кирило був цілком спокійний і стояв у вірі. Адже 
Господь каже: «Не обманюйте себе самих: з Богом жартувати 
не можна» (Гал. 6, 7). На молитві він благав Владику неба й землі, 
щоб Він не дав своїм ворогам завершити це діло, але щоб своєю 
всемогутністю Сам їх зупинив, зруйнувавши їхні плани. А самим 
юдеям він сказав, що їхні задуми не здійсняться, бо вони нічого 
не вдіють проти Христового слова: «Надійдуть дні, коли з усього, 
що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який не був би 
перевернений» (Лк. 21, 6). Невдовзі євреї самі переконалися в 
правдивості цих слів. Поганський історик, ворог християн, Ам-
міан Марцелін пише, що коли євреї звезли дуже багато вапна, 
гіпсу та піску, то раптом зірвався такий сильний вітер, який усе 
розніс. Наступного дня землетрус зруйнував залишки старого 
храму, спустошеного римлянами. Незважаючи на ці події, юдеї 
почали закладати новий фундамент. Тоді стався ще страшні-
ший землетрус, який звів нанівець їхню працю та ще й сусідні 
доми повалив, і при цьому загинуло багато робітників. Також з 
викопаних ровів вилітали вогненні кулі, які палили будівельні 
інструменти і на одежі жидів випалювали знаки святого хреста. 
А вночі над руїнами сяяв великий хрест, як знак перемоги Ісуса 
Христа. Євреї, бачивши такі знамення, відмовились від подаль-
шого будівництва. Багато з них повірило і охрестилося. Знову 
здійснилися слова Спасителя: «Небо і земля пройдуть, але Мої 
слова не пройдуть» (Лк. 21, 33). Підтвердженням того є спроба 
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євреїв відбудувати свій храм. Все, що було вище написане, це іс-
торично доведений факт і євреї не можуть його ніяк заперечити.

За останнього імператора-аріанина Валента, у 367 році, 
св. Кирила, який рішуче боровся за правовірність, втретє за-
судили на заслання. Аж коли імператорський престол прийняв 
благочестивий Феодосій І Великий, слуга Божий міг повернутися 
до своїх овець, яким він служив ще вісім років.

Святий Кирило брав участь у ІІ Вселенському Соборі у Цар-
городі, на якому було засуджено єресі аріан і македоніан. До 
Символу віри святі отці додали слово «гомоусіос», що означає 
«Єдиносущний». Святий Кирило управляв Єрусалимською Цер-
квою 35 років, з них 16 прожив у засланні. Помер блаженний 
патріарх 386 року у 70-літньому віці.

Твори святого є великим скарбом Церкви, оскільки вони на-
тхнені Божим Духом. У своїх посланнях він поборює аріанську 
єресь, пояснює Святу Літургію, говорить про молитви за помер-
лих тощо. Особливо важливими є його науки про Святі Тайни. 
Про Святу Євхаристію він пише: «Те, що виглядає хлібом, не 
є хлібом, хоча зі смаку так здається, але це є Тіло Хри-
стове. А що виглядає вином, не є вином, хоча зі смаку так 
здається, але це є Кров Христова. Про вино говорить Сам 
Христос: “Оце Кров Моя”. Хто посміє сумніватися і буде 
думати, що це не Його Кров? Він перед тим перетворив 
воду на вино, а ми не мали б вірити, що Він перетворює 
вино на Кров?» («Містагогійна катехеза» 4, 6).

СВЯТА АНГЕЛІНА З ФОЛІНЬЙО1

Ангеліна жила у ХІІІ столітті в місті Фоліньйо в Італії. Вона 
дуже полюбляла забави та захоплювалась модою. Згодом вийшла 
заміж і мала кількох дітей. Що її привело до Бога? Це була стрімка 
і терниста дорога. Вона сама про це пише так: «Коли я розду-
мувала над своїми гріхами і усвідомила їх, то відчула великий 
страх і гіркий біль через те, що буду навіки засуджена. Я почала 
соромитися за свої гріхи, і так вельми за них соромилась, що 
у сповіді їх затаїла, а потім по-святотацьки приступила до 

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 4 січня.
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Святого Причастя. Вдень і вночі мені докоряло сумління. Тоді 
я почала просити в Бога за поміч. Врешті я знайшла священ-
ника, в якого висповідалася зі всіх гріхів і отримала розрішення. 
Відчувала при цій сповіді гіркість, сором і біль, але все ж таки 
не відчувала любові. Потім я почала розважати і пізнавати 
Боже милосердя, яке мені допомогло визнати гріхи і врятува-
тись від пекла. Я цілковито усвідомила, що своїми гріхами 
розіп’яла Ісуса Христа. Мене охопила така гаряча любов 
і жаль, що я вирішила все покинути, щоб цілковито Йому 
посвятитись.

Під час пошуків мені до рук потрапила “Хресна дорога”, при-
тулок для всіх грішників. Господь мені сказав: “Якщо хочеш 
наблизитись до хреста, мусиш бути простою і вільною, а це 
означає: всім простити, звільнити себе від усього, що маєш, по-
дарувати Мені своє серце та йти тернистою дорогою терпінь”. 
Тому я відклала гарний одяг і відреклася вишуканої їжі, але це 
було досить важко, тому що я ще не відчувала сильної любові 
до Бога».

Як Бог привернув до себе каянни-
цю Ангеліну? Коли вона була ще моло-
дою, помер її чоловік і діти. Щоб легше 
перемагати спокуси, вона вступила 
до ІІІ чину св. Франциска. Ангеліна 
відважно боролася проти пожадливо-
сті і гріха та в решті-решт, з Божою 
допомогою, перемогла. Вона з раді-
стю розважала про Христові терпіння. 
Також написала духовні твори: «Про 
євангелійну освіту», «Про навернен-
ня». Хоча свої глибокі побожні знан-
ня черпала прямо з Божих об’явлень, 
часто говорила: «Духовне життя не 
залежить від об’явлень, які можуть 
звести людину до самолюбства, але 
від чистої любові до Бога». Тому, хоч 
сама хворіла, проте відвідувала лікар-
ні, щоб піклуватися терплячими. Ніко-
ли не приходила до них з порожніми 
руками. Померла 4 січня 1309 року.

Коли досягла вершини святості, то на молитві бачила Бога. 
Так про це пише: «Ти запитуєш мене, що я бачила? Говорю: я 
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бачила Бога. Можу сказати тільки те: Бачила повноту та яс-
ність, яка мене проникала, але цього я не спроможна описати... 
Я побачила найвищу красу, яка містить все добро. І всі святі 
стояли перед надзвичайною красою чудової Божої Величності, 
щоб Його прославляти. Тоді Бог до мене сказав: “Наймиліша доч-
ко! Всі святі в небі тебе гаряче люблять, а також і Моя Мати. 
Колись і ти будеш належати до них… Безмірно тебе люблю. 
Однак цю любов тобі не показую, але перед тобою скриваю”. 
Моя душа Йому сказала: “Чому Ти так сильно мене любиш і 
так мною втішаєшся? Я ж така гидка і ціле своє життя Тебе 
ображала!”. Він же відповів: “Я доказую тобі велич Моєї любові 
тим, що не пам’ятаю твоїх упадків, хоча Мої очі все бачили. Я 
вклав до тебе великий скарб”».

У Господі ми з’єднані зі всіма святими тільки тоді, коли ми 
знаходимося в ласці Божій, яка є для нас найціннішим скарбом. 
Тому дбаймо про те, щоб очиститись від смертельного гріха до-
брою сповіддю і за прикладом св. Ангеліни ступаймо до більшого 
та більшого з’єднання з Богом і Його святими.



499

СВЯТІ МУЧЕНИКИ ХРИЗАНТ, ДАРІЯ ТА ІНШІ

Один багатий чоловік, зі знат-
ного роду, на ім’я Полемій, прибув 
з Олександрії до Риму, де усі са-
новники його прийняли з почестя-
ми і від імператора він отримав 
звання сенатора. Мав він єдиного 
сина, що звався Хризант. Батько, 
піклуючись про освіту, віддав його 
на навчання філософії. Юнак, 
прагнучи знайти правду, з ціка-
вістю присвячував свій час нав-
чанню. Якось йому попало у руки 
Святе Євангеліє і листи апосто-
лів. Прочитавши їх уважно, юнак 
сказав до себе: «До цього часу, 
Хризанте, тобі доводилось чи-
тати поганські писання, які 
є сповнені темноти, допоки 
не знайшов ти світло істини. 
Тепер, коли ти його знайшов, тримайся цього єдиного, бо 
не є мудро від світла знову до пітьми повертатися. Бог 
дає тим, що шукають, так-бо Сам велить: “...шукайте і 
знайдете!” (Лк. 11, 9). Якщо ж те, що шукав і знайшов, захочеш 
покинути, то будеш подібний до безумних і нерозумних людей. 
Тримайся міцно того, чого треба всім розумом триматися, щоб 
не впасти у велику марноту, коли добровільно покинеш блага, 
які знайшов з таким великим трудом. Придбав ти золото, срі-
бло і коштовне каміння — шукав для того, аби знайти. Пильнуй 
тепер добре, щоб твій скарб в тебе ніхто не забрав». Так собі 
сказавши, Хризант шукав учителя, який міг би його навчити 
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Божественного Писання. І як спочатку був слухачем риторської 
та філософської премудрості і учнем наймудріших учителів, так 
тепер, щоб дізнатися про Христа, бажав знайти таких простих 
вчителів, якими колись були невчені рибалки, котрі зловили 
цілий світ. Таких учителів розсудливий юнак старанно шукав, 
читав-бо апостола, який говорив: «Де премудрий? Де учений? 
Де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість 
цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Бо-
жій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою 
проповіді» (1 Кор. 1, 20–21). Хризант щодня про це роздумував 
і шукав Христових рабів. Тоді завдяки одному християнину 
він познайомився зі священником Карпофором, що ховався у 
печері, бо тоді було люте переслідування християн. Юнак часто 
його відвідував, навчився правд Христового вчення, а за кілька 
місяців прийняв святе хрещення.

Свою віру він не приховував, але прилюдно визнавав Ісуса 
Богом та зневажав поганських божків. Батько Полемій, боячись 
втратити милість у імператора, закрив свого сина у темному 
підвалі і там його мучив голодом. Але Хризант це прийняв не як 
покарання, але як вправляння у пості, тихості та прямуванні 
вузькою дорогою до раю. Коли батько побачив, що цими тер-
піннями не зломить синову стійкість, то за намовою родичів 
вирішив грішними насолодами схилити його до відступництва. 
Тому звелів прикрасити світлу палату і вибрав п’ять найгарніших 
рабинь, яким з погрозою наказав, щоб всілякими способами 
звабили Хризанта до нечистоти. Молодий хлопець мужньо терпів 
ці великі страждання і у тій боротьбі виявився непереможним 
Христовим воїном. Смачних страв та солодких напоїв він на-
віть не торкнувся, а від дівчат утікав, немов від ядовитих змій. 
Щитом віри відбивав всі їхні улесливі слова. Однак ключем до 
перемоги була молитва, бо Хризант у цій спокусі безустанно взи-
вав до Всевишнього: «“О Боже, рятуй мене! О Господи, поспіши 
мені на допомогу!” (Пс. 70, 2). Бо як я один можу вистояти в цій 
боротьбі, якою диявол повстав на мене? Що я зможу, якщо дощ 
Твого милосердя не погасить тілесне полум’я у моєму серці? 
Дозволяє себе звести той, хто сподівається, що власною силою 
може здолати тілесну пристрасть і зберегти чистоту. Душа не 
зможе досягнути небесної обителі, якщо Ти сам її туди не приве-
деш. Допоможи мені, Господи, уникнути нечистої пристрасті, 
того скаженого звіра, і я Тобі, своєму Визволителю, буду дяку-
вати з усієї душі». Коли він так помолився, то Господь чудесно 
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втрутився. Дівчата впали у такий глибокий сон, що самі ніяк 
не могли прокинутись і ніхто не міг їх збудити, аж поки рабинь 
не винесли з тієї кімнати. Коли їх переносили в другу кімнату, 
вони пробуджувалися, а коли знову входили до кімнати, де був 
Хризант, відразу засинали.

Тоді деякі друзі переконували Полемія одружити сина з яко-
юсь дівою, навченою поганської мудрості, бо, мовляв, простих 
дівчат він міг би легко «одурманити християнськими чарами». 
Запропонували одну на ім’я Дарія, яка служила у ідолопоклон-
ницькому храмі Мінерви. Вона погодилась вийти заміж за Хри-
занта. Проте ні тілесною красою, ні ласкавими словами не змогла 
погасити в ньому любов до Христа. Воїн же Христовий був твер-
дий, як діамант, як непохитний стовп та як непорушна гора, бо 
любов’ю до Бога перемагав тілесність і зброєю хреста відбивав 
вогняні стріли лукавого диявола, що на нього були спрямовані. 
Зітхнувши ж з глибини серця, візвав до Бога і прикликав на 
допомогу Святого Духа, а тоді почав до дівчини говорити: «По-
слухай мене, дівчино, якщо ти заради тимчасового єднання зі 
мною, смертною людиною, такою красою прикрасилася і такі 
солодкі медоточиві слова говориш, щоб мене відвернути від до-
брої волі, змінити мій намір та розбестити душу мою, яка іншою 
любов’ю палає, то наскільки більше годиться тобі потурбува-
тися, щоб здобути любов безсмертного царя, Сина Божого. І не 
буде те для тебе важким, якщо того захочеш і якщо свою душу 
разом із тілом збережеш чистою та непорочною. Якщо так, як 
сьогодні, ти прикрасиш своє серце добродійними звичаями, то 
ангели будуть тобі друзями, апостоли — приятелями, мучени-
ки — ближніми і випросять тобі те, що сам Христос буде тобі 
Женихом і приготує для тебе Світлицю нетлінну на небесах, 
незрівнянно гарнішу і світлішу від земської. Дасть тобі вічні 
райські веселощі, цвіт юності твоєї вчинить безсмертним і 
запише тобі віно в Книгах вічного життя».

Почувши таке від святого юнака, Дарія розчулилася і мовила: 
«Ніяка ж плотська похіть мене сюди не привела так прикраше-
ною, але сльози батька твого, щоб я тебе навернула до служби 
нашим богам». Відповів св. Хризант: «Якщо маєш якісь докази, 
якими зможеш мене переконати, що служба, яку ви проявляєте 
богам, є праведна, то послухаю тебе і зміню свою думку». Дарія 
обурено сказала: «Нічого нема кориснішого і потрібнішого для 
людини, як шанувати богів і пильнувати, щоб їх не розгнівати…». 
Дівчина різними способами пробувала переконати Хризанта: 
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цитувала вірші поетів і вислови філософів. Та Господній раб за-
лишився твердим, наче кремінь, і непохитним, мов скеля. Тоді 
святий заперечив: «Як можуть бути нашими охоронцями боги, 
які самі від інших потребують охорони, бо вночі їх стережуть 
прив’язані до них пси, щоб злодії не вкрали? Для чого їх прибива-
ють залізними цвяхами і прикріплюють оловом? — Щоб ніхто їх 
не перевернув і коли впадуть, щоб не розбилися». Сказала Дарія: 
«Виготовляють їх із золота, срібла і міді, з мармуру та дерева, 
щоби люди бачили їх очима і знали, про кого мають розумом 
думати, кого шанувати і боятися».

Хризант, обороняючись, сказав: «Чи достойні божественних 
почестей ті, які скриваються за ідолами? Богом може назватися 
лише Той, хто є цілковито святий, правдивий і повний Боже-
ственної слави. А хто є ваші боги? Ваш Кронос поїдав власних 
дітей. Зевс переслідував свого батька та був чоловіком власної 
сестри. Чи може називатися богом Гермес — чарівник, який 
кожного дня приносив бісам в жертву когута чи свиню, або чи 
може називатися богом Іраклій — вбивця багатьох безвинних? 
Покажи мені хоч одну їхню чесноту, з якої можна взяти приклад. 
Отож знай, що вони не боги, а смертельні люди, царі, яких неро-
зумні люди назвали богами. Про це у своїх творах свідчать ваші 
поети. А що стосується філософів, то вони хоч і відкидають 
байки письменників, однак під виглядом мудрості впали у ще 
більше безглуздя, поєднуючи створені речі з іменами божків. Так, 
наприклад, Крона вони називають часом, Посейдона — морем, 
Афродиту — вогнем, Геру — повітрям, стверджуючи, що ідоли 
є лише образом цих стихій, яким нібито належить пошана. 
Подивися, як це є на справді. Кому земля дає плоди? Тому, хто її 
шанує і через те не обробляє, чи, навпаки, простому селянину, 
що без всілякої пошани її перекопує. А море? Якщо воно є богом, 
то випроси молитвою, щоб тобі без праці дало рибу. З того 
всього бачимо, що ні людині, ні чомусь іншому не належить 
Божественна шана, а лише одному Творцеві, який все створив 
з любові до нас. Повір у Його Сина Ісуса Христа, щоб і ти могла 
здобути Божу любов. Якщо тільки захочеш, то це не буде для 
тебе важко».

Святий Дух доторкнувся серця Дарії і вона повірила словам 
Хризанта. Тоді вони обоє вирішили під виглядом подружжя жити 
у дівицтві. Батько тішився, гадаючи, що нарешті влаштував сину 
життя. Полемій дав йому свободу та учинив своїм спадкоємцем. 
Проте, за Божим промислом, батько невдовзі помер.
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Після того Хризант охрестив Дарію, яка скоро досягнула до-
сконалості на дорозі святості. І почали збиратися біля святого 
подружжя багато чоловіків та жінок, які бажали повністю посвя-
титися служінню Богу. Через те вони побудували два монастирі, 
в якому кожен з них провадив своїх учнів, Хризант — чоловіків 
та юнаків, а Дарія — жінок і дівчат. За кілька років настільки 
збільшилось число богопосвячених осіб, що незадоволені римля-
ни прийшли до єпарха Келеріна і скаржилися на святих: «Через 
цих двох чарівників ми втратили наших жінок та чоловіків. Як 
будуть народжуватися діти, коли через їхнє дивне вчення відки-
дається подружжя?». Начальник міста зразу звелів схопити Хри-
занта й Дарію і по-всякому їх мучити, якщо вони не принесуть 
жертви ідолам. Святого він передав у руки трибунові, що звався 
Клавдій. За його наказом воїни зв’язали мученика воловими 
жилами так міцно, що вони врізались у тіло аж до костей. Але 
зненацька мотузки розв’язались, не залишивши на тілі святого 
й сліду. Тоді Хризанта кинули у смердючу в’язницю і закували 
трьома оковами. Однак кайдани в мить розсипалися в порох і 
темницю освітило ясне світло. Опісля на нього виливали людські 
нечистоти, кажучи: «Тепер тобі не поможуть твої чари». Проте 
сморід раптом перетворився у прегарний запах. Врешті страж-
дальця зашили у телячу шкіру і поставили на місце, де сильно 
пекло сонце. Втім і ця мука не завдала йому ніякої шкоди.

Клавдій, приписуючи те чарівній силі, примушував мучени-
ка поклонитися божкам. Він відповів: «Якщо б у тобі була хоч 
краплина здорового глузду, то ти б легко зрозумів, що не чари, 
а Божа сила мені допомагає, і що ваші боги є ніщо, крім пороху 
та глини». Тоді трибун звелів прив’язати його до дерева й бити 
сукуватою палицею. Однак палиця хоча й була важкою в руках 
катів, проте, коли торкалася до тіла святого, ставала м’якою. 
Бачивши те, Клавдій з воїнами впав перед Хризантом, просячи 
вибачення. Тоді трибун увірував в Христа разом зі своєю жінкою 
Іларією й двома синами — Ясоном та Мавром. Також всі воїни зі 
своїми домашніми навернулися і охрестилися. Про це стало відо-
мо імператору Нумеріану (283–284) і він зразу наказав втопити 
Клавдія у морі, а його синів разом із сімдесятьма воїнами усікти 
мечем. Іларія кожного дня приходила на могилу своїх синів, що 
знаходилась недалеко від міста, й довго там молилась. Погани, 
побачивши це, схопили її, однак вона попросила в них дозволу 
закінчити молитву. Свята гаряче взивала до Бога і так віддала 
свій дух у Божі руки, перейшовши до вічного життя.
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У той час Хризант перебував у похмурій в’язниці, а Дарію 
віддали в дім розпусти. Однак Господь чудесно оберіг своїх рабів. 
Лев, що втік з Колізею, охороняв святу, щоб ніхто не наблизився 
до неї. Зібралось чимало силачів, які змагалися в цирку і хотіли 
вивести звіра геть. Але лев, зміцнений Богом, хапав кожного, 
кидаючи на землю до ніг Христової невісти. Дарія промовила 
до них: «Якщо повірите в Господа Ісуса, нічого поганого з вами 
не буде, якщо ж ні, то нехай вас спасуть від смерті ваші боги». 
Мужі покаялися і без шкоди вийшли з будинку, а тоді по ціло-
му місті виголошували: «Римляни, вірте, що немає іншого Бога, 
крім того, якого Дарія проповідує». Через те єпарх Келерин знову 
почав мучити святих.

Кати повісили Хризанта на дереві і хотіли його палити фа-
келами. Але дерево одразу зламалося та смолоскипи погасли. У 
тих, що хотіли над святою вчинити насилля, несподівано почало 
сильно корчити руки, потім тріскали жили, і вони ревіли від 
страшних болів. Тоді цар наказав за містом обох мучеників зако-
пати живцем у яму на шляху, що називався Соляним. Так святі 
разом закінчили геройський мученицький подвиг і перейшли 
до вічного життя, отримавши вінці перемоги від Царя Слави.

На їхньому гробі відбувалося багато чудесних оздоровлень. 
Християни часто збиралися у печері, яка була поблизу, щоб по-
молитися і причаститися Божественних Тайн. Погани довідались 
про те і одного разу, коли християни там були, засипали вхід у 
печеру камінням та землею. Велика кількість вірних — чоловіки, 
жінки і діти, прийняли того дня мученицьку смерть.
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ ІВАН, СЕРГІЙ,
ПАТРИКІЙ ТА ІНШІ З ОБИТЕЛІ СВ. САВИ

В кінці VIII століття Палестину зайняли сарацини і вели мі-
жусобну боротьбу. Через це в Палестинській землі був великий 
розрух. Сарацини, воюючи між собою, спустошували не лише 
села, але й зруйнували такі міста, як Єлевтерополь, Аскалон, Газа 
та інші. Розбійники несподівано нападали на людей, розграбову-
вали їх маєтки, а тих, хто противився, вбивали. Робили засідки 
на шляхах, нападали на подорожніх та били їх, відбирали все 
до хітона і ледь живими відпускали. Тоді й місто Єрусалим було 
у великому страсі. До нього зійшлися люди з довколишніх міст і 
сіл, стерегли мури і готувались протистояти варварам. Того часу 
у лаврі преподобного Сави, яка була за 30 кілометрів від Єруса-
лима, святі отці в молитвах та постах служили Богові вдень та 
вночі. Хоч і могли в час розбійницьких нападів покинути свій мо-
настир і сховатися в Єрусалимі, та не хотіли залишати того місця, 
в якому від початку прийняли Христове ярмо. Але померши для 
світу, не зважали на смерть, яка могла їх спіткати, і в усьому 
поклалися на Христа, кажучи: «Наш Владика всемогутній і, якщо 
захоче, легко охоронить нас від варварських рук. А коли віддасть 
нас на смерть, нехай буде воля Його. Всі шляхи Його істинні і 
праведні. Він знає, що для нас корисніше». І ще говорили один до 
одного: «Браття, довірмося Ісусові і не вертаймося з монастиря 
у галас світу через страх перед варварами, щоб не бути в очах 
усіх боязливими, ані такими, що не тримаються веління Господа 
нашого, який сказав: “Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі 
ж не можуть убити” (Мт. 10, 28). Якщо добре є бачити тих, що 
відходять від світу в пустелю і йдуть за Христом, то наскільки 
є погіршенням бачити тих, які після короткого часу життя у 
пустелі зі страху перед людьми з неї втікають і у світ повер-
таються. Хай не посміється з нас спільний наш ворог — диявол, 



506

який варварським страхом хоче вигнати нас із пустельного 
монастиря. Ми багато разів його перемагали, і втікав він зі соро-
мом, бо допомагав нам наш Цар Христос. Не маємо стін кам’я-
них для захисту, але замість стіни непоборної для нас є Христос, 
як і Давид співає: “Хай буде мені Бог захисником і домом прибі-
жища, і місцем міцним, щоб спасти мене” (Пс. 31, 3). Не маємо 
броні, шоломів і щитів, щоб ними відбивати варварські стріли, 
але маємо зброю любові духовної, надії броню, щит віри і шолом 
спасення — ними озброїмося. Нема в нас воїнських полків, які б за-
хищали нас від варварів, але ангел Господній стане навколо тих, 
хто боїться Господа, і визволить нас. Нам-бо життя — Христос, 
і смерть — надбання. Хіба не через любов до Христа ми знева-
жили це короткочасне життя і прийшли в цю пустелю? Чом 
би нам боятися смерті, коли кожен день собі помираємо? Якщо 
тут убиті будемо, то Христа ради будемо вбиті. Заради Нього 
тут і живемо». Так один одного словами утішали і мужнішими 
ставали. Свої тіла і душі вручили Богові та залишились у лаврі.

Коли так святі отці в лаврі тій жили, Небесний Захисник з 
волі Своєї святої беріг їх від варварських нападів. Багато разів з 
Аравії чи з іншого місця полки сарацинів, проходячи мимо того 
пустельного місця, завертали в обитель. Проте не чинили ніякого 
зла, лише вимагали їжі. На ченців дивилися з гнівом, але Бог не 
допускав, щоб хтось скривдив Його рабів. Тому, взявши з обителі 
їжу, скільки могло знайтися, йшли собі, але, замість вдячності, 
нахвалялися коли-небудь зруйнувати лавру і спорожнити те міс-
це. Згодом розбійники два рази йшли на лавру, щоб її розграбу-
вати і зруйнувати, але Бог не допустив цього. Першого разу, коли 
йшли на обитель, наткнулися на єрусалимське військо. Сталася 
битва, і переможені були сарацини та прогнані. Вдруге інші вар-
вари, які йшли на ченців, в дорозі впилися вином, яке знайшли 
в одному селі, і вчинили між собою бійку. Багато було поранених 
і мертвих, задум їхній зруйнувався і ватага розійшлася. Отці у 
лаврі чули про ті два варварські полки, які хотіли напасти на 
лавру, чули і про їхній кінець. Вони славили Бога і без страху 
перебували в своїх келіях. Після цього захотів Бог допустити ви-
пробування на Його рабів, як колись на праведного Йова, щоб, 
як золото, в горнилі випробуване, виявилися вони достойними 
свого Творця. Йшов час Великого посту. За намовою диявола, зі-
бралося 60 озброєних ефіопських варварів і погодилися напасти 
на лавру, сподіваючись знайти в ченців накопичене багатство. 
За тиждень перед Квітною неділею, о другій годині дня, напали 
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варвари на те пустельне місце. Ченці, передчуваючи їхній прихід, 
з поспіхом залишили свої пустельні келії та збіглися в монастир 
і до церкви. Варвари з оголеними мечами, натягненими луками 
і криком вдерлися до монастиря. Деякі з отців хотіли вгамувати 
їхню лють, вийшли до них і лагідними словами переконували їх, 
кажучи: «Чому, мужі, до нас, беззбройних і мирних, наче на війну 
прийшли, хіба ми ваші вороги? Зі всіма в мирі живемо й ані вас, 
ані кого іншого не засмутили ніколи. Через те світ покинули і в 
пустелі цій живемо, щоб від ворожнечі, сварок і бійок віддалени-
ми бути та щоб змогти у спокої плакати над нашими гріхами 
і Богові угодити. І не лише нікого з вас не засмутили, але і благо 
вам чинимо, скільки можемо. Багатьох ваших, що сюди прихо-
дили, пригостили, спочинок і їжу на дорогу дали. Чому ж хочете 
нам віддати злом за добро? Маєте дякувати нам за вчинені вам 
добрі діла, бо і сьогодні готові поставити перед вами їжу і дати 
вам, як подорожнім, спочинок». Варвари ж з гнівом закричали: 
«Не задля їжі ми сюди прийшли, але задля срібла і золота. Одне 
з двох вибирайте: або дасте нам золото і срібло, яке ховаєте, 
тоді залишитеся живими, або, якщо не хочете дати, загинете 
від наших рук». Промовили отці: «Повірте, мужі, що вбогі ми і 
настільки зубожіли, що ані хліба вдосталь, ані одягу не маємо, 
золото ж і срібло, про яке говорите, ані не снилося нам ніколи. 
Використовуємо лише те, що необхідне потребує людина для 
життя». Коли це святі говорили, розгнівалися варвари і почали 
стріляти з луків на зібраних ченців. Тринадцятьом отцям зробили 
рани, від яких вони скоро померли, інших легше поранили. Тоді 
кинулись до келій, великими каменями розбивали двері і що з 
убогих речей знаходили — те виносили. Запалили келії отців, а 
коли хотіли запалити церкву, за промислом Божим побачили 
здалека людей, що йшли. Думаючи, що воїнство єрусалимське 
іде на захист ченців, одразу кинулися тікати, відносячи зі собою 
пограбовані речі.

У Квітну неділю сповістив хтось отців, що варвари збирають 
більший полк розбійників, щоб знову напасти на лавру. І були 
преподобні отці в страху і трепеті, проте не втекли, але приго-
тувалися на смерть і, поклавшись на Бога, чекали кінця. Зранку 
20 березня, у Великий четвер, вдруге напали ефіопи на лавру. 
Одних стрілами постріляли, іншим відрубали голови, інших роз-
рубували пополовині, ще іншим відтинали руки і ноги, а інших 
камінням забивали до смерті. Оточили обитель і пильнували по 
горах і пагорбах, щоб ні один із ченців не втік з їхніх рук. Бага-
то тоді кинулося втікати, але потрапляли в руки своїх ворогів, і 



508

мало з них того уникнули. Молодого ченця Івана, який кинувся 
тікати в гори, схопили і мучили. Потім на руках і ногах порізали 
йому жили і, взявши за ноги, з верху гори волочили по камінні 
аж до церкви і всю шкіру на хребті об гостре каміння обдерли. 
Так само і преподобного Сергія, який втік з обителі, схопили, 
привели до монастиря і відтяли йому голову. Деякі отці схова-
лися в печері, що була за монастирем. Один розбійник, який 
сторожив на горбі, побачив рух біля печери і крикнув про це 
своїм спільникам. І одразу великий ефіоп з оголеним мечем став 
при вході в печеру і закричав страшним голосом, наказуючи, 
щоб вийшли. Коли ж тремтіли вони від страху, преподобний 
Патрикій, який був серед них, сказав пошепки до братів: «Не 
бійтеся, брати, я за вас один вийду і помру, ви ж сидіть мовч-
ки». І готовий душу свою покласти за друзів своїх, вийшов до 
ефіопа. Той з погрозами почав питати, чи є там інші монахи. 
Преподобний відповів, що він був лише один, і повів його ефіоп 
до монастиря. Зібрали варвари святих отців до церкви і сказа-
ли: «Викупіть себе і церкву вашу чотирма тисячами золотих. 
Якщо ні, то зразу всіх вас мечем уб’ємо, а церкву вашу спалимо 
вогнем». Святі отці покірно відповідали: «Пробачте, задля Бога, 
мужі, не проливайте даремно невинної нашої крові. Стільки зо-
лота, скільки від нас вимагаєте, ми не маємо і ніколи не мали. В 
цілій нашій лаврі сьогодні не знайдеться жодного золотого. Якщо 
хочете, візьміть все, що бачите, навіть наш одяг, а нам тільки 
життя лишіть». Була в обителі печера преподобного отця Сави. 
Взяли варвари усіх святих отців, повели в ту печеру і при вході 
до неї запалили вогонь. Кидали на вогонь гілки та гній, і закури-
ли великий смердючий дим. Тим димом морили преподобних у 
печері, щоб сказали, де мають церковний скарб. Тоді вивели їх 
та, погрожуючи лютою смертю, допитували і вимагали золота. 
Але не почули від них ніякої відповіді, бо святі тільки молилися. 
Один взивав: «Господи, прийми в мирі дух мій». А інший: «Пом’я-
ни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє». І так кожен з 
них молитву творив. Тоді знову їх кинули в ту печеру і морили 
димом. Померло від диму 18 преподобних отців, серед них були 
й Іван та Патрикій. Усіх інших, які померли від диму, чи від 
меча, чи від інших мук, тільки Бог знає, який написав їх у Книгу 
Життя. А тих, що лишилися живими після того мучення димом, 
жорстокі варвари били, кидали на землю і топтали ногами. Ні-
чого не досягнувши, взяли з лаври всі речі, які змогли знайти, 
поклали на монастирських верблюдів і відійшли. Пізніше брати, 
що лишилися ледь живі, і ті, які по ущелинах і печерах ховалися, 
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зібралися разом в монастирі. Тіла преподобних отців занесли до 
церкви, яка, Божим захистом, не згоріла. І цілу ту ніч страстей 
Спасителя провадили в риданні, після чого чесно поховали тіла 
братів. А котрі були ранені, про тих по-лікарськи турбувались. 
Так преподобні отці в обителі преподобного Сави постраждали 
і з миром упокоїлись, а варвари ті після відходу свого з лаври 
одразу від Бога були вражені наглою смертю. І в пустелях та по-
лях без меча попадали мертві на поїдання псам, звірам і птахам. 
Прокляті їхні душі впали до пекла, де вогонь не згасає і черв не 
вмирає. Душі ж убитих преподобних отців опинилися в руках Бо-
жих і в небі від Христа-Бога отримали вінці мученицької слави.

ПРЕПОДОБНИЙ ПЕТРО ДОНДЕРС1

Преподобний Петро Дондерс народився 27 жовтня 1809 року 
в Тілбурзі, розташованому в Північному Брабанті в Голландії. 
Він хотів стати священником, але його батьки були бідні. Петро 
був слабкого здоров’я і не був здібний до науки. Щоб підтримати 
батьків, він навчився ткацькому ремеслу. У 22 роки він найнявся 
слугою в Малій семінарії з дозволом відвідувати заняття. Для ньо-
го було великим приниженням сидіти серед хлопців і майже з усіх 
предметів отримувати погану оцінку. Однак його сильна воля 
подолала всі перешкоди. Він закінчив навчання і був прийнятий 
до священичої семінарії. Після висвячення він відправився на 
місії до Парамарібо, столиці Суринаму (північно-східне узбереж-
жя Південної Америки). Згодом вступив до чину редемптористів 
і після новіціату пішов служити прокаженим у поселенні Батавія 
на півночі Суринаму. Він був батьком усіх. Лікував хворих, ру-
бав дрова, прибирав їхні домівки, застеляв ліжка, перев’язував 
страшні рани прокажених, прав жахливо сморідні пов’язки. 
Але ще більше дбав про їхні душі. Цю виснажливу працю він 
виконував аж до 77 років. 31 грудня 1886 року він мав останню 
проповідь у церкві. Потім ліг і постійно повторював свою улю-
блену молитву: «Хай буде Божа воля, так, хай буде Божа воля!». 
Відійшов до Господа 6 січня 1887 року.

(Зображення цього святого див. на ст. 492)

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 6 січня.
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СВЯТИЙ ЯКІВ, ЄПИСКОП-ІСПОВІДНИК

Преподобний Яків, будучи ще юнаком, полюбив побожне жит-
тя. Згодом вступив до монастиря, де відзначався духом молитви 
та постійного упокорення. Також св. Яків писав духовні книги. 
Через деякий час, очистивши свою душу щирою молитвою і 
покаянням, він став священником, а згодом — єпископом. Коли 
за царювання імператора Константина V Копроніма (741–775) 
настало жахливе переслідування за вшанування святих ікон, 
святитель Яків мужньо виступив проти іконоборців. За це він 
багато витерпів — його били так, що весь хребет і груди були 
наче одна суцільна рана. Після цього його вкинули до темниці 
та морили голодом. Коли він, з Божою допомогою, переніс всі 
ці терпіння, його засудили на заслання. Там святий ісповідник 
Яків помер від завданих йому ран 756 року.

СВЯТИЙ ТОМА, ПАТРІАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Святий Тома за своє побожне життя був поставлений Кон-
стантинопольським патріархом Іваном Посником на диякона 
великої Царгородської церкви. Після смерті Івана та блаженного 
Киріяка, який після нього був патріархом, за царювання нече-
стивого Фоки (602–610), патріархом Константинополя поставили 
св. Тому. Він був добрим Божим управителем та невтомним 
пастирем Христової Церкви. В той час, коли св. Тома був патрі-
архом, в Галатії сталась така подія. В одному місті того краю був 
похід з хрестами. Великі хрести, що їх несли люди, самі від себе 
почали дуже сильно хитатися та вдарятися один до одного і так 
ламалися. Про те відразу стало відомо всюди. Тоді патріарх Цар-
города Тома прикликав з того краю св. Теодора Сикеота і питав 
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його про цей випадок, що він міг би означати. Святий Теодор 
мав дар пророцтва, але не хотів сказати патріархові, чому те 
сталося, тому промовив: «Та подія в Галатійському краю дійсно 
відбулася, але не знаю, що б це мало означати». Тоді блаженний 
Тома впав йому в ноги і знову просив старця, щоби той прові-
стив, що має статися. Теодор, бачачи велику покору патріарха, 
сказав: «Те, що хрести хиталися і ламалися, провіщає великі біди 
для Христової Церкви і напади внутрішніх та зовнішніх ворогів 
на Грецьке царство. Зовні має бути велике нашестя варварів, 
а всередині церковні клирики, не бажаючи правдиво каятися, 
розділяться у вірі, почнуть переслідувати і нищити самі себе. 
Через те багато Божих храмів опустіють і будуть зруйновані. 
Це все має статися найближчим часом». Патріарх, почувши це, 
дуже засмутився і просив преподобного Теодора помолитися за 
нього, щоб Бог забрав його душу швидше, ніж все те прийде.

Теодор, на прохання патріарха, затримався на деякий час у 
Константинополі в церкві св. Стефана, де замкнувся і молився в 
одній келії. Якраз тоді св. Тома захворів і послав своїх слуг до пре-
подобного з таким проханням: «Теодоре, хотів тебе повідомити 
про те, що я сильно занедужав. Прошу, помолись за мене до Го-
спода Ісуса Христа, щоб Він дав мені швидку і щасливу смерть». 
Старець вагався і не хотів виконати його прохання. Тоді патріарх 
знову послав до нього з тою самою просьбою. І хоч Теодор не хотів 
виконати волю св. Томи, проте помолився за нього до Бога. Після 
молитви він послав до Томи сказати: «Чи велиш, щоб я прийшов 
до тебе, чи обидва побачимося у Божому Царстві?». Патріарх від-
повів йому через посланця: «Не переривай, отче, свого мовчання, 
мені досить того, що ти сказав: “Двоє побачимося перед Богом”». 
У той же день ввечері св. Тома відійшов до Господа. Сталося це 
610 року. Він правив Церквою три роки і два місяці. Життя його 
було таке досконале, що Церква зачислила його до лику святих.

Після смерті св. Томи патріарший престол прийняв Сергій, 
диякон Константинопольської Церкви. Він спочатку був право-
вірним, але пізніше впав в єресь монотелітизму, яка в Ісусі Христі 
визнавала тільки одну волю. Тоді настали великі біди і розділен-
ня, руйнування церков. Єретики гонили правовірних. Також Бог, 
через гріхи церковної верхівки, допустив на Грецьке царство 
напади персів. Вороги спалили багато земель, здобули Єрусалим 
і захопили святе дерево Господнього Хреста, перенісши його 
в Персію. Так збулося все те, що провістив св. Теодор Сикеот.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ОЛЕКСАНДР

Коли царював Авреліан і го-
ніння на християн посилилося, 
був тоді у краю Памфілійському 
ігемон Антонін. Він прийшов у 
Сід, град Памфілійський, і схо-
пив міського священника Олек-
сандра. Поставивши перед своїм 
судом, ігемон багатьма випробу-
ваннями і муками гнітив служи-
теля Христового. Спочатку спи-
тав страстотерпця: «Хто ти?». 
Святий Олександр відповів: 
«Християнин, священник, пастир 
Христового стада». Спитав зно-
ву ігемон: «Де Христове стадо?». 

Відповів святий: «По всій землі є люди, яких створив Христос 
Бог, з них же є такі, що вірять у Нього — вівці Його пасовиська, а 
також є ті, що відпали від свого Творця й підкорилися творінню і 
ділу людських рук — бездушним ідолам. Ті, що відпали, так само 
як і ви, є відчужені від Його спасенного стада і будуть поставлені 
ліворуч з козлами у день страшного суду». Сказав ігемон: «З двох 
причин маю тебе мучити: щоб ти показав мені тих, що вірять 
у Христа, і щоб з пошаною приніс богам нашим жертви». Потім 
знову Антонін спитав Олександра: «Хто є Христос?». Відповів 
святий: «Христос — Спаситель світу, світло і життя для тих, 
хто на Нього уповає». Тоді ігемон запитав: «Як може бути Спаси-
телем Той, Хто на дереві був розіп’ятий і гірко помер?». Сказав 
Олександр: «Це ж і є подивугідне, тому що тілом прийняв хрест 
і смерть, бо Сам цього хотів, а Божеством зруйнував пекло і в 
ньому звільнив тих, що були зв’язані путами. Умертвив смерть 
і воскрес із гробу. Не лише Сам із мертвих воскрес, але й інших 
мертвих воскресив, бо багато спочилих тіл святих встали й 
увійшли після Його Воскресіння у святе місто Єрусалим. Цілий 
людський рід зі Собою оживив і воскресив». Сказав ігемон: «Бе-
зумний, як-бо Він зміг допомогти іншим, коли Собі не поміг і був 
від жидів замучений?». Сказав святий: «Це ти безумний, маєш 
осліплені душевні очі і навіть поглянути не можеш на таїнство 
нашого спасіння, яке вчинив Христос Господь».



513

Тоді звелів ігемон мучити св. Олександра. Спершу-бо волови-
ми жилами його били, потім на кіл посадили і кинули в бочку з 
киплячою смолою та оливою і так палили у вогненній печі. Проте 
у всіх тих муках, за благодаттю Христовою, Олександр зали-
шився неушкоджений. Коли нечестиві кинули його в розжарену 
піч, видно було у вогненнім полум’ї інші дві постаті предивних 
юнаків, які зі святим мучеником раділи. Були то ангели Божі, 
які святому охолоджували полум’я в печі. І дивувався люд, бо 
одного вкинули в піч, а трьох у ній було видно. Ігемон і ті, що 
були з ним, ці преславні чуда зарахували волхвуванню, бо не 
вірили в силу нашого всемогутнього Бога — Христа. Лише один 
із катових слуг увірував і, кланяючись здалека святому, просив, 
щоб його прийняли до Христа. І зразу ігемон наказав слугу того 
убити мечем, а св. Олександра, який вийшов неушкоджений із 
печі, повісити на катівні і обдирати залізними кігтями. Обди-
рали мученика так довго, поки ціле його тіло не стало як одна 
рана. Ті, що дивилися, вельми дивувалися і казали із жахом: «Як 
він може такі терпіти муки?». Вже-бо було видно і кості. Тоді і 
вдруге у великому вогні його палили, проте Олександр не зазнав 
шкоди. Після того залізними прутами прокололи його живіт, аж 
йому випали нутрощі. Потім звірам на поїдання віддали свя-
того, проте звірі його не торкнулися. Також багатьма іншими 
лютими тортурами мучили Христового страждальця, проте він 
був непереможним і нездоланним. Всі дивувалися, коли бачили 
його страждання і таку силу його терпіння, яка перевищувала 
людську природу і розум. Врешті Христовому священномуче-
никові Олександрові відтяли голову. А ігемон Антонін у ту ж 
годину, ще сидячи на суді, був вражений бісами, і мучили ката 
його боги — демони, яким він служив. Слуги віднесли ігемона в 
його дім з гірким стогоном. Проте, ще не діставшись свого дому, 
він погано викинув свою окаянну душу. Святий же Олександр у 
небесній світлиці оселився з Господом Христом і святими Його 
ангелами, а ігемон був вкинений у вічну муку та пітьму із сата-
ною і його слугами.

Після усікновення св. Олександра один чесний муж Єв  стафій 
взяв багатостраждальне тіло мученика і з пошаною його поховав, 
славлячи Христа Бога.
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СВЯТА ФРАНЦИСКА РИМСЬКА1

Франциска народилася у 1384 році в Римі. Ще будучи дівчи-
ною, вона мала єдине прагнення — вступити до монастиря. Од-
нак батько її заручив молодому дворянину Лоренцо де Понціані. 
Франциска, порадившись зі своїм сповідником, послухалася 
батька. Лоренцо був щирим і шанував свою дружину. Вона на-
родила йому шість дітей. До свого чоловіка Франциска відноси-
лась ласкаво і доброзичливо, робила все так, як він цього бажав. 
Згідно зі звичаями дворянських родин, Франциска одягалася в 
шовкові шати і своє волосся прикрашала золотими обручами, 
але під дорогими убраннями носила волосяницю. В чоловічому 
оточені була ввічливою, скромною та завжди серйозною. Одного 
разу Франциска приготувала гостину для друзів свого чоловіка. 
Серед гостей були також молоді чоловіки і, як часто буває на за-
бавах, хтось сказав непристойне слово. Свята відчувала, що має 
звернути на це увагу, однак через людський страх промовчала. 
Раптом усі присутні почули, як хтось сильно ударив господиню 
по лиці. Це був такий сильний удар, що вона втратила свідомість. 
Потім її питали, що сталося. Вона відповіла: «Це ангел-хорони-
тель мене покарав за те, що я зі страху мовчала на гріх».

Свята Франциска мала таку ласку, що бачила свого ангела-хо-
ронителя. Коли свята вчинила добре діло, то він з блаженною 

усмішкою похвалив її, але коли 
зі слабкості вчинила щось не 
зовсім добре, тоді обличчя його 
засмутилось. Коли ж вчинила 
гріх, тоді ангел покидав її. А це 
спричинювало їй найбільший 
біль.

Франциска була розсудли-
вою господинею. До своїх слуг, 
яких мала багато, вона відно-
силась ласкаво. Якщо хтось із 
них провинився, то серйозно 
його напоумляла. Особливо 
дбала про те, щоб всі добре ви-
конували свої духовні обов’яз-
ки. Після роботи дозволяла їм 

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 9 березня.
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скромні забави. Також часто говорила: «Ходимо до лікарні піклу-
ватися про чужих хворих, а чи для своїх домашніх ми б не мали 
проявляти духовне і тілесне милосердя?».

Свого чоловіка Франциска слухалась у всіх справах, згідних 
з Божими заповідями. Іншого разу Франциска молилася у своїй 
каплиці, яку спорудила біля свого дому. Раптом прийшла служ-
ниця і сказала, що чоловік хоче з нею говорити. Свята відразу 
встала і сказала: «Дружина мусить перервати навіть молитву», і 
пішла до чоловіка. Одного разу під час гостини один з присутніх 
витягнув окультну книгу, вихваляючи її. Чоловік Франциски цим 
зацікавився і почав її переглядати. Проте свята знала, що це за 
книга, тоді взяла та, кинувши в камін, спалила її. На це Лоренцо 
розгнівався і після відходу гостей різко докорив Францисці за її 
неввічливий вчинок. А вона відповіла «Я не стерплю вдома книг, 
які є проти віри та моралі».

Згодом на Франциску прийшло важке випробування. Під 
час війни між неапольським королем Владиславом та папою 
Іваном XXIII неапольці заволоділи у 1413 році Римом і чинили 
в місті огидні розбої та вбивства. Її чоловік, Лоренцо Понціані, 
прихильник папи, був тяжко поранений і його без свідомості 
принесли до будинку. Франциска піклувалася про нього вдень 
і вночі. Згодом вояки вдерлися до їхнього палацу і пограбували 
його так, що залишилися тільки голі стіни, а також взяли в по-
лон їхнього сина Баптиста. Потім Лоренцо вислали на заслання. 
Тільки тоді, коли на Констанцькому Соборі був установлений мир 
і неапольці покинули Рим, Франциска могла знову побачитись 
з чоловіком та сином.

Свята Франциска заснувала духовну дружину римських жінок 
та дівиць під покровом Діви Марії. Члени дружини, за прикладом 
своєї духовної провідниці, відреклися всієї розкоші, залишили 
забави, гостини та товариства. Спочатку залишалися у своїх 
сім’ях і служили в скритості Богу та чинили діла милосердя. Пі-
зніше зійшлися, щоб жити спільно в одному домі. Після смерті 
свого чоловіка, коли Франциска була позбавлена всіх зовнішніх 
зобов’язань, вона вступила у 1437 році до заснованого нею ін-
ституту. Під час того, як доглядала за своїм найстаршим сином, 
дістала високу гарячку. Опісля, прийнявши Святі Тайни, помер-
ла в Господі 9 березня 1440 року.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВАСИЛІЙ

Святий Василій, будучи священником у місті Анкірі, що в 
Малій Азії, докладав усіх старань, щоб навернути до Христа яко-
мога більше душ. Та були тоді тяжкі часі. Багато поган ще міцно 
тримались свого суєвір’я, а Христову Церкву, яка щойно вийшла 
з катакомб, сильно бентежила аріанська єресь. Сам імператор 
Констанцій ІІ, син Костянтина Великого, став її прихильником. 
Тому блаженний Василій безнастанно проповідував, застері-
гаючи вірних від духа омани та його слуг, які зовні одягнені в 
овечу шкіру, всередині ж вовки хижі. Він щодня, проходивши 
цілим містом, говорив до людей: «Дбайте про свої душі, щоб 
вам уникнути майбутніх кар. Якщо хтось, покинувши живого 
і правдивого Бога, пристане до мертвих ідолів чи прийме інше 
євангеліє, того чекає незгасимий вогонь. Тому ми, що щиро лю-
бимо Христа, розтопчімо ногами диявольські зваби і втікаймо 
від спокусників — єретиків та поган, щоб зберегти нам дорого-
цінний скарб віри у душах наших». Живучи праведно і голосячи 
істину, Василій навернув багатьох від темряви до світла. Така 
його апостольська ревність не сподобалась константинопольсько-
му лжепатріарху-аріанину Євдоксію, який заборонив святому 
священнодіяти. Однак помісний собор у Палестині, на якому 
зібралось 230 єпископів, проголосив це несправедливе пока-
рання недійсним.

За декілька років імператором став безбожний Юліан Відступ-
ник, який відновив закони про ідольські жертви. Тоді погани 
повсюди почали переслідувати християн. Василій, бачачи, що 
душі гинуть, зі слізьми молився за своє місто, промовляючи: 
«Спасителю світу, Ісусе Христе, все Тобі можливе: понизь тих, 
що противляться Твоїй святій волі. Знищ їхні задуми задля спа-
сіння душ». І так ходив святий вулицями, прилюдно звіщаю-
чи Христа. Погани, скипівши на нього великим гнівом, казали 
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йому: «Чому непокоїш люд, зневажаючи царські закони?!». Слуга 
Божий відповів: «Мій Бог, що все бачить, Своєю всемогутньою 
силою розіб’є всі ваші задуми та знищить їх, так що врешті 
знеможете й успадкуєте вічну смерть, що для вас приготова-
на». Розгнівались нечестиві і повели Василія до преторіанського 
префекта1 Сатурнина Салютія. «Цей чоловік сум’яття чинить у 
місті, багатьох приводячи до непослуху нашому володарю, якого 
він нахабно ображає!», — сказали вони. Ігемон спитав його: «Хто 
ти такий, що таке посмів?!». «Християнин я! Ім’я це для мене з 
усіх найпочесніше», — відповів святий. Суддя мовив: «Чому ж не 
поводишся, як годиться християнину, і справедливим законам 
нашого володаря противишся?». Ісповідник сказав: «Я чиню за Бо-
жим словом: “Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб 
вони, бачачи ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на 
небі” (Мт. 5, 16). Бо справді годиться, щоб добрі діла християни-
на були для всіх очевидні. А спасення безсмертних душ — це і є 
те найбільше добро». Тоді Василій зганив ідольську оману, що є 
поклонінням дияволу: «Як може називатися справедливим закон, 
що велить жертвувати бісам навіть немовлят?». Таке почув-
ши, сповнився Сатурнин люті страшної і крикнув до мученика: 
«Перестань брехати, а скорися цареві!». Блаженний відповів: «Я 
підчиняюсь Небесному Цареві, від Нього ніколи не відступлю! А 
Юліан, якому ти покоряєшся, смертний є і, як кожна людина, 
впаде у руки Бога живого». Тоді повелів префект обдирати тіло 
мученика залізними гаками. Святий молився у муках, кажучи: 
«Дякую Тобі, Господи, Боже віків, що сподобив мене за Тебе страж-
дати і дорогу життя знайти, якою є Ти. Якщо ходитиму вірно по 
ній аж до смерті, то стану спадкоємцем Твоїх обітниць». А коли 
кати вже втомились, терзаючи святого, префект заговорив до 
нього: «Повір нам і богам нашим принеси жертви!». «Не поклонюсь 
мерзенним ідолам, що бісами є! — промовив Василій. — Не буду 
учасником жертв, які душі вбивають!». Тоді мучитель наказав 
відвести його до в’язниці. А мученик, будучи закритим в темниці, 
вдень і вночі прославляв Господа.

Сатурнин написав листа до царя Юліана, у якому сповістив 
йому про Василія. Цар відправив до Анкіри Елпідія і Пегасія, 
колишніх християн, які стали відступниками, щоб переконали 

1 Преторіанський префект — керівник найвищого після імператора 
державного органу Римської імперії, уповноважений у цивільних 
справах.
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святого до такої самої зради. У Нікомидії вони зустріли жерця 
Асклипія, якого взяли зі собою. Як прибули до міста, наступного 
дня Пегасій відвідав ув’язненого страстотерпця. «Радуйся, Ва-
силію!», — сказав до нього. Той у відповідь: «Переступнику, що 
потоптав своїми ногами Істину, нема тобі ніякої надії на спа-
сіння, якщо не будеш каятися. Що зробиш, коли прийде на тебе 
Суддя справедливий? Ти колись причащався Божественних Таїн, 
нині ж разом зі слугами сатани наповняєшся ідоложертовним, 
мов гноєм». І візвав мученик до Бога так: «Благоволи, Господи, 
усі диявольські пута, накинені на душу раба твого, розірвати, 
щоб я не став жертвою тих, що ненавидять правду й хвалять-
ся здолати мене. Бо Ти прославляєш тих, які покладаються на 
Тебе, а посоромлюєш тих, що ненавидять Твій Закон». Бачачи 
таку непохитність святого, Пегасій зніяковів та, побігши до своїх 
друзів, все їм розповів. Тоді Сатурнин звелів привести Василія 
на допит. Ставши перед ним, мученик проголосив: «Роби зі мною, 
що хочеш!». Елпідій промовив до префекта: «Він втратив розум! 
Покарай його муками! Може, дасть себе вмовити і життя собі 
збереже. Якщо ж ні, то хай сам цар судить такого!». І знову нече-
стивці люто катували блаженного, а після того кинули у в’язницю.

За кілька днів Юліан, ідучи з Царгорода в Антіохію, зупинився 
в Анкірі. Мученик, станувши перед ним, визнав себе христи-
янином, а до імператора заговорив: «Ти, відрікшись Христа, 
відступником став і небо втратив! Ти не згадав про нагороду, 
яку Він приготував для Своїх рабів. Ти не зберіг Божого закону, 
якого власними устами часто проповідував, будучи клириком. 
Через те ані Господь Ісус не згадає тебе у Царстві Своєму, але 
й те земне царство незадовго від тебе відбере, щоб ти пізнав, 
якого Бога прогнівив! Він змалку за тебе дбав. Чи вже забув, як 
Він врятував твоє життя, коли тебе, восьмилітнього, вбити 
хотіли? Тоді ти сховався у святилищі, й убивці тебе не знайш-
ли». Таких слів безбожник не міг стерпіти й наказав одному зі 
своїх воєвод, Фрументину, щодня здирати з тіла мученика сім 
пасів шкіри. Святий мужньо терпів ці страшні муки з любові 
до Христа. А коли вже шкіра звисала з хребта мученика аж до 
землі, він сказав воєначальнику: «Хочу піти до правителя та з 
ним поговорити». Воєвода зрадів, бо подумав, що Василій хоче 
поклонитися ідолам. Тоді привів його у божницю Асклепія, де 
якраз і цар був. Юліан промовив до страстотерпця: «Думаю, що 
став ти мудрішим і хочеш до нас приєднатися». Святий відпо-
вів: «Знай, беззаконнику, що нічим є ті, кого називаєш богами. 
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Вони глухі та сліпі, і тих, що в них вірять, тягнуть до пекла!». 
Після того віддер один пояс свого тіла з плечей, кинув його ца-
реві в лице та сказав: «Візьми, наїжся, якщо воно тобі смакує. 
Для мене бо життя є Христос, і померти за Нього — надбання 
(Флп. 1, 21). Він — Помічник мій, у Нього вірю та задля Нього 
терплю!». Християни, дізнавшись про велику відвагу Василія, 
прославляли його за таке славне сповідання Христа, яким ката 
посоромив. Фрументин, бачачи розгніваний вираз обличчя імпе-
ратора, дуже злякався й негайно мученика відвів. Привів його 
у преторію й, від люті ледь дихаючи, наказав ще жорстокішими 
катуваннями мучити блаженного. І шматували кати не лише шкі-
ру, але й все тіло, так що нутрощі було видно. А святий взивав 
до Бога: «Благословен будь, Господи, Ти, що піднімаєш упалих. 
Поглянь з престолу слави Твоєї і дай мені у вірі закінчити шлях 
мій, вчинивши мене достойним вічного життя. Бо Ти милости-
вий, добрий та щедрий, і знаєш мою неміч». Коли настав вечір, 
кат наказав кинути святого до в’язниці. Другого дня з самого 
ранку імператор вийшов з міста, не бажаючи навіть бачити 
Фрументина. Той, бачачи на собі гнів царський через Василія, 
покликав його до себе і крикнув до нього: «О, найлукавіший з усіх 
людей, чи принесеш жертви богам, чи ні?!». Мученик відповів: 
«Безумний, не пригадуєш, скільки кусків тіла ти з мене вчора 
здер? Але нині, благодаттю мого Господа, стою перед тобою 
знову здоровий. Сповісти своєму правителю про велику силу 
мого Бога, якого він, зваблений дияволом, покинув». Тоді звелів 
Фрументин розпекти залізні рожна і ними проколювати живіт 
святого. Він, терплячи ці страждання, голосно молився: «Ісусе 
Христе, надіє моя, дякую Тобі, що витягнув з пекла мою душу та 
зберіг Своє Ім’я, яке в собі ношу, незганьбленим. Ти добрий серцем 
і велике Твоє милосердя. Тепер я, торжествуючи, закінчую свій 
життєвий шлях та незабаром перебуватиму разом з Тобою у 
вічному мирі. Амінь!». Під час того наче сном солодким заснув і 
передав в Божі руки свого духа. Сталось це 28 січня 363 року. 
Після смерті відступника Юліана вірні прилюдно вшанували 
мощі св. Василія. І було встановлено того дня, 22 березня, свят-
кувати його пам’ять. Доблесне його страждання всіх християн 
укріпило у вірі в Христа, якому належить слава, влада і царство 
по віки вічні. Амінь.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК НИКАНДР1

За царювання Діоклетіана жив у Єгипетському краї Никандр, 
муж благородний, що лікарем бу в. Його ж ділом було відвідувати 
тих, кого утримували за Христа в путах, мучеників святих, зцілю-
вати їхні рани і їжу необхідну подавати. І тіла святих він ховав. 
Якось, бачачи тіла мученицькі, які після убивства на поїдання 
псам, звірам і птахам у поле викинули, не смів наблизитися до 
них вдень, щоб самому не бути схопленому: знав-бо неміч свою, 
що лютих мук не знесе, допоки Бог його на те не покличе і не 
укріпить. Коли ж ніч настала, пішов сам до тіл святих і, по од-
ному беручи і на плечах носячи, клав десь у таємному місці й, 
чистим полотном обвиваючи, в землю ховав. Побачив те один 
ідолослужитель, пішов і доніс на нього князеві. Взяли Никандра 
святого і довго люто мучили. Він від Христа не відвернувся, а 
ті муки, яких спершу боявся, укріплений зверху, мужньо та ра-
дісно терпів, і за Господа свого ще більше мученим бути бажав. 
Тоді кат, бачачи його стійкого у вірі, як стовпа непохитного і 
гору незрушну, звелів обдерти йому шкіру і стяти мечем. І так 
святий мученик скинув старого чоловіка земного, а одягнувся в 
нового — небесного. Після усічення приєднався як чесний член 
найчеснішої Голови — Христа, Господа свого, до Його прослав-
леного Тіла, і з Ним після тимчасового свого страждання вічно 
царює з ликами святих мучеників, славлячи Пресвяту Трійцю.

1 Його пам’ять вшановуємо 15 (28) березня.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК НИКОН І 199 ЙОГО УЧНІВ

Святий Никон походив з міста Неаполя, що в Італії. Батько 
його був грек-поганин, а мати — християнка. Никон був хоро-
брим воїном і тримався віри свого батька. Хоч матір часто гово-
рила сину про Христа, не могла його навернути. Тому постійно 
молилася за нього і свій біль віддавала Ісусові на хрест, довіря-
ючи Богові, що Він сам у свій час приведе Никона до пізнання 
правди. Якось матір умовляла його такими словами: «Сину мій 
любий, якщо колись станеться, що попадеш в якусь біду, як то 
часто на війні буває, перехрестися і призови Ім’я Ісуса Христа. 
Якщо вчиниш так — уникнеш ворожих рук і не матимеш жодної 
рани. Жодна стріла, ані меч, ані спис тебе не вразить, і посеред 
війни неушкодженим будеш». Незадовго воював Никон проти 
ворогів і опинився у великій скруті. Бачив свій полк майже 
розбитим і сам вже не думав, що живим лишиться. Згадав тоді 
Никон материнську настанову. Глибоко зітхнувши, звів свої очі 
до неба, перехрестився і сказав: «Ісусе Христе, Всесильний Боже, 
яви в цю годину на мені силу Твого Хреста, щоб відтепер і я був 
Твоїм рабом, і поклонюся Тобі з моєю матір’ю». Те мовивши, 
відвагу прийняв і мужньо вступив у бій. Негайно вбив близько 
180 хоробрих воїнів, а інших прогнав. Бачили це супротивни-
ки і ніхто не міг проти нього стати, так-бо діяла в ньому сила 
Христова. Після битви Никон прославив Бога, кажучи: «Великий 
Бог християнський! Знаком Свого святого Хреста перемагає і 
проганяє ворогів». Воїни греко-римських полків подивляли відвагу 
Никона і говорили: «Узріли ми сьогодні чудо! Ніколи не бачили і 
не чули про такого воїна, який би настільки хоробро в битвах 
подвизався, як сьогодні Никон». Але сам Никон знав, кому має 
дякувати за своє спасіння. Коли були розпущені полки, Никон 
повернувся у свій дім і, хвалячи Бога, сповістив матері, що вчи-
нив з ним Христос Господь. Мати зраділа і мовила: «Дякую Тобі, 
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Ісусе, що бажаєш спасіння всіх людей. Почуй сьогодні молитву 
Твоєї раби і сподоби мого сина прийняти святе хрещення, яке 
дароване нам на відпущення гріхів. Навчи його чинити Твою волю, 
щоб, догодивши Тобі, отримав від Тебе вічне життя».

Никон питав свою матір, як можна стати християнином. Мати 
йому відповіла: «Годиться тобі 14 днів постити і знайти христи-
янського священника, який би наставив тебе на християнську 
віру, — тоді зречешся сатани і всіх його діл та, віруючи в Христа 
Бога, приймеш святе хрещення. Так станеш справжнім христи-
янином і Христовим рабом». Никон сказав до матері: «Краще 
мені бути рабом Христа, аніж воїном-ідолопоклонником. Не хочу 
більше поклонятися каменю ані жодному творінню, але єдиному 
Богові, який створив небо, землю, море і все, що в них. Молися 
за мене, мати моя, аби дав мені Бог доброго ангела, провідника 
і охоронця для мене, щоб його настановою я знайшов якогось 
Божого раба, який би мене, докладно наставивши, охрестив і 
навчив чинити волю Христа, істинного Бога нашого. Якщо б не 
твоє повчання, моя люба мати, яке витягнуло мене з блуду по-
ганства і привело до пізнання істинного Бога, я був би вже в пеклі 
і мучився зі всіма тими, які не повірили в Ісуса Христа. Молися 
за мене, мати моя!». Коли це Никон сказав, поспішив вийти 
з дому, але мати, взявши його за руку, під присягою просила, 
щоб, коли отримає святе хрещення, повернувся її поховати, бо 
є вже стара і очікує скорого переставлення. Тоді, помолившись 
за сина, дала йому своє материнське благословення і відпус-
тила шукати християнського священника. А в ті люті часи, на 
початку ІІІ століття, було велике гоніння на християн, і усі хрис-
тиянські ієреї ховалися в горах і пустелях. Нелегко було когось 
з них знайти, а особливо тому, хто хотів від них наставитися і 
охреститися. Вийшов Никон із дому, прийшов на корабельну 
пристань і, знайшовши корабель, відплив шукати священника. 
А в той час воїни пильно шукали у місті хороброго борця Никона. 
Коли начальники міста питали його матір, що була вдома, де її 
син, вона відповідала: «Не знаю, куди подівся».

Увесь час подорожі Никон молився, щоб зустріти християн-
ського ієрея. Ведений Господньою благодаттю, раб Божий при-
був до одної гори, яка називалася Ґанос. Там разом з багатьма 
ченцями від переслідування ховався єпископ Теодосій. Був він 
для тих монахів і єпископом, і настоятелем. Відкрито йому було 
від Бога про Никона. Вийшов єпископ зі своїми монахами на 
корабельну пристань, взяв Никона зі собою, увів його у свою 
печеру та, навчивши правд віри, охрестив і причастив.
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Просвічений Божою благодаттю, Никон залишився жити у 
тому печерному монастирі і за свою покору через деякий час 
прийняв з рук єпископа Теодосія чернечий одяг. Служив Богові 
вдень і вночі в молитвах і постах, у смиренні і стриманості, у 
трудах і терпінні, у любові й навчанні. Усі брати і сам єпископ 
Теодосій дивувалися такому його життю. Сам Никон не вважав, 
що чинить щось велике. Раз і назавжди він поставив перед сво-
їми очима терпіння Ісуса, і сам в собі соромився, що так мало 
робить для Бога, який стільки витерпів задля нього. Після трьох 
років перебування Никона на тій горі, єпископові Теодосію у сні 
було одкровення. Божий Ангел сповістив його близьку кончину і 
сказав, щоб висвятив Никона на єпископа замість себе і довірив 
йому братів, і щоб Никон переселився з ними на Сицилію, аби 
смерті уникнути, бо невдовзі на це місце мали напасти варвари. 
Після видіння єпископ Теодосій висвятив Никона на диякона, 
потім на священника, а тоді на єпископа. Доручив йому всіх 
монахів і тоді спочив у Господі. Після його поховання св. Никон 
зібрав монахів, яких було 190 і, увійшовши на корабель, вони ви-
рушили в напрямку Сицилії і причалили в Італії. Дорогою Никон 
зупинився у своїй батьківщині, Неаполі, і застав ще живою свою 
побожну матір, яка наче б чекала його приходу. Побачивши його, 
вона з радісними слізьми впала йому на шию і цілувала його. 
Тоді прославила Бога і на руках сина, у мирі й з молитвою на 
устах, передала свою душу Господу. По цілому місту розійшлася 
чутка про прихід Никона. Прийшли до нього деякі воїни, які 
були його друзями і, побачивши його, дуже зраділи. Тоді осібно 
взяли його і питали, звідки мав таку силу і хоробрість у битві. 
Никон же багатьма словами засвідчив їм про Ісуса Христа. Во-
їни, вислухавши його, припали до його ніг і сказали: «Помилуй 
нас, святче Божий, і візьми нас зі собою, щоб так, як в битві 
визволив ти нас від ворогів і явної смерті, так і нині, щоб ми з 
тобою були учасниками Небесного Царства». І одразу 9 воїнів 
покинули свої доми, пішли за св. Никоном і приєдналися до 
числа його учнів. Прибувши на Сицилію, при Тавроменійській1 
горі, на безлюдному місці, біля річки Асінус2, вони знайшли стару 
кам’яну лазню і там оселилися. Збоку насадили плодових де-
рев, вирощували городину і з того жили. Святий єпископ Никон 
охрестив тих мужів, які були йому колись у воїнстві друзями, і 

1 Сучасне місто Таорміна на Сицилії, Італія.
2 Сучасна назва ріки — Алькантра.
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постриг їх у ченці. З любові до Ісуса подвизалися тут Божі раби 
під проводом св. Никона 40 років. За гонителя Деція (249–251) 
імператорський намісник Сицилії Квінтіан, довідавшись про 
їхній монастир, наказав їх привести на суд. По дорозі усі чен-
ці молилися, а св. Никон укріплював братів, кажучи: «Будьте 
мужні, мої брати, і не бійтеся мук, бо закінчується шлях наш 
і відчиняються перед нами небесні двері. Станьмо міцно проти 
катівської люті за віру в Господа Ісуса. Говорімо сміливо перед 
лицем мучителя і послухаймо голосу нашого Доброго Пастиря, 
який каже: “Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж не мо-
жуть убити” (Мт. 10, 28)». Коли стали святі перед Квінтіаном, 
кат грізно поглянув на них і сказав: «То ви всі звернули на суєтну 
і безумну надію, куди звабив вас той волхв Никон? Не шануєте 
безсмертних богів, ані законам царським не скоряєтеся?!». Святі 
твердо відповіли: «Ми є християнами і ніколи не покинемо нашої 
віри». Зрозумів правитель міцну і незмінну віру святих та сказав: 
«Якщо не звелю їх скоро убити, більше людей зваблять у свій 
блуд». І наказав бити братів воловими жилами, а потім відсікти 
їхні голови. З молитвою на устах були усічені 199 преподобних 
учнів св. Никона. Їхні тіла Квінтіан наказав спалити, а єпископа 
Никона звелів тримати в путах, думаючи, якою лютішою смер-
тю його стратити. Тої ж ночі у в’язниці явився святому уві сні 
Божий ангел і сказав: «Кріпися в Бозі, Никоне, воїне Христовий, і 
веселися, бо прийняв Христос, Бог наш, жертву 199 твоїх учнів, 
як запашні пахощі, і увійшли вони до вічного щастя». Коли ангел 
це сказав, св. Никон побачив перед собою пресвітлу діву, яка 
стояла в полі при річці Симетус1. Була це мучениця Агафія. Поба-
чив там також і двох великих мужів з вогненними списами, які 
розмовляли з тою дівою і казали: «Чому нічого сьогодні не робимо, 
коли послані від Царя Небесного на боротьбу проти Квінтіана? 
Чекаємо його, а він не приходить». Тоді мовила до них та світла 
діва, кажучи: «Вчора з числа Христових рабів 199 мужів убив 
Квінтіан, ще й і на учителя їхнього Никона, який всі підступи 
ворожі справді переміг, гірше вигадує той кат. Чекайте, скоро 
прийде він на те місце, на яке ви послані проти нього». Те мовив-
ши, пустила до них з рук своїх лева, і сказала: «Візьміть і цього, 
він вам на ката допоможе». Після того видіння прокинувся зі 
сну преподобний Никон, дуже втішився і славив Бога. На ранок 
звелів Квінтіан поставити перед собою Никона. Святий мужньо 

1 Сучасна назва ріки — Сімето.
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визнав віру, докорив мучителю і пророкував йому скору смерть. 
Коли Квінтіан це почув, як лев заричав, і наказав за руки та 
ноги розтягнути святого і, так прив’язаного, підвісити, а знизу 
палити вогнем. Не відчуваючи жодних мук, Никон співав: «Ти 
твердиня моя, Господи, і пристань моя, рятуєш мене від ворогів 
моїх гнівливих». Сказали слуги до ката: «Правителю, не пече і не 
осмалює його вогонь, не торкається його мука». Тоді Квінтіан 
наказав прив’язати Никона до диких коней, щоб, волочачи його, 
роздерли. Коли прив’язали святого до коней, він перехрестив 
тварин і вони стояли непорушно, хоч слуги їх сильно били. Квін-
тіан розгнівався на коней і звелів порізати їм жили на ногах. 
Коні з Божого веління промовили людським голосом, кажучи: 
«Бог наш на небі і на землі, все, що захотів, створив (Пс. 115, 3), 
і ми задля святого Никона убиті є сьогодні». Тоді кат наказав 
зв’язати мученика залізними оковами і з високої гори скинути 
в глибокий яр. Коли це зробили, ангел Божий підхопив святого, 
звільнив його від пут і вивів з провалля. Побачивши це, Квінтіан 
вжахнувся і сказав: «Чи не бачиш, Никоне, наскільки боги наші 
піклуються про тебе і не хочуть погубити твого тіла? Пізнавши 
їхню доброту, принеси їм жертви і другом їхнім будь!». Відповів 
святий: «Анатема тобі і богам твоїм, і всім, що поклоняються 
їм!». Після цих слів кат наказав камінням розбити Никону облич-
чя і відрізати його язик, а вкінці звелів відтяти святому голову. 
Сталось це 250 року.

Правитель Квінтіан того ж дня, коли засудив св. Никона на 
страту, пішов до міста Панорма1, щоб загарбати собі маєток 
святої мучениці Агафії, яку перед тим також замучив. Коли він 
переправлявся через ріку Симетус, його коні раптом сказилися 
і кинулися на нього. Один зубами відкусив Квінтіану лице, а 
другий топтав його ногами і бив доти, допоки не скинув у ріку, 
в якій той і втопився. Сповнилось пророцтво св. Никона. А душа 
Квінтіана пішла на вічні муки до пекла. На тіло св. Никона, яке 
після страти лишили на поїдання звірам і птахам, натрапив біс-
нуватий пастух. І враз нечистий дух вийшов з пастуха зі словами: 
«Горе мені, горе мені, як втечу від лиця Никона?!». Довідався про 
те чудо єпископ Мессіни і, віднайшовши тіло святого, а також 
тіла спалених мучеників, які ані трохи не були вогнем ушкоджені, 
всіх разом чесно поховав.

1 Сучасне місто Палермо.
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ПРЕПОДОБНИЙ ЗАХАРІЯ

Святий Захарія був затворником. Він жив у царгородському 
монастирі над Харійською пристанню. Називали його «Відкри-
тий» через те, що мав велику любов до подорожніх і для всіх його 
двері були завжди відчинені. В стародавніх молитовних книгах, 
Мінеях, знаходимо при службі св. Захарії такий стих: «Христу 
Богу скільки змоги уподібнився. Життя ж Його ти, преподобний, 
вірно наслідував».

СВЯТІ МУЧЕНИКИ ПАВЛО ТА ЮЛІАНІЯ1

Імператор Авреліан (270–
275) дав наказ по цілому краю, 
щоб всі християни приносили 
жертви поганським богам, а 
тих, що будуть противитися, 
позбавляти життя лютими 
муками. Сам же, пройшовши 
Ассирію, прийшов до Фінікії 
і в град Птолемаїду увійшов, 
щоб усіх християн змусити до 
ідольської жертви. У той час 
блаженний Павло зі сестрою 
своєю Юліанією, побачивши 
царя, що у град входив, зна-
менували лице своє хресним 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 4 (17) березня.
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знаменням. І сказав Павло до Юліанії: «Будь відважна, сестро 
моя, і не бійся. Кажу-бо тобі, що велике випробування на хри-
стиян приходить». Цар же Авреліан, побачивши Павла, який 
перехрестився, звелів схопити його і тримати в путах до ранку.

Наступного дня, поставивши престол свій на видовищному 
місці перед усім людом і на судищі сівши, поставив перед собою 
на допит блаженного Павла і сказав йому: «Окаянний чоловіче, 
нащо вчора насмілився зробити на собі знамення християнське, 
бачачи мене, що в град заходив? Хіба ти не чув наказу царського 
проти християн?». Відповів блаженний Павло: «Чув наказ твій, 
але ніхто ніколи не може нам, християнам, такого завдати 
страху, щоб ми відвернулися від істинного Бога й не ісповідували 
Христа, Сина Божого. Бо муки, яких ти завдаєш, тимчасові, не 
можуть вони настрашити і залякати тих, які бояться Бога. 
Муки ж, до яких після нелицемірного суду Його люди падають, 
є вічними. Також і слава, яку Бог християнський подає, вічна є. 
Хто-бо настільки безумний, аби, покинувши живого Бога, захотів 
поклонитися глухим і німим ідолам, коли сам Спаситель наш 
Ісус Христос у Євангелію говорить: “Кожен, хто відвернеться 
від Мене перед людьми, від того і Я відвернуся перед Отцем 
Моїм Небесним”». Авреліан каже: «Бачиш, скільки я терпів тебе, 
злослівного, підійди вже і принеси жертву богам, аби не згубив 
я тебе злою смертю». Блаженний Павло сказав: «Я Бога іншого 
не знаю, але тільки Господа нашого Ісуса Христа, Йому ж від 
праотців моїх скоряюся чистим серцем». Тоді Авреліан сказав до 
спекуляторів: «Повісьте і мучте його сильно, допоки не прийде 
Христос його і не забере його з рук ваших». І зразу ті наказане 
почали виконувати: повісили мученика на дерево і катували.

Свята ж невіста Христова Юліанія, бачачи брата свого муче-
ного, прибігла до суду і голосно крикнула: «Кате Авреліане, чому 
так люто мучиш брата мого неповинного?!». Сказав Авреліан 
до слуг: «Відкрийте зразу голову жінки тої і бийте її сильно по 
лиці». Павло святий їй сказав: «Не бійся, сестро моя, мук, які кат 
тобі накладає, ані погроз його не жахайся, мало-бо перетерпівши 
тут, спочинеш у Христа нашого навіки». Крикнув Авреліан до 
катів: «Мучте жорстокіше!». Павло сказав: «Муч-бо нас якими 
знаєш муками, і пізнаєш Бога нашого силу». І звелів Авреліан 
принести два ложа залізні і, вугілля з громадських лазень багато 
зібравши, розжарив їх вельми, і святих мучеників на тих розжа-
рених ложах велів покласти і свинячим розтопленим поливати 
салом. Коли це було, Авреліан вигукнув: «Нині я переміг чарівну 
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вашу хитрість, і пізнаєте, хто є Авреліан. Нехай прийде нині 
Христос ваш і допоможе вам!». Відповіла св. Юліанія: «З нами 
тут Христос наш. Допомагає нам і не допускає вогневі пошко-
дити нас. Ти ж Його не бачиш, бо бачити Його недостойний. 
Раджу ж тобі: відкинь безумство своє і приступи до Христа! 
Якщо-бо захочеш увірувати в Нього, прийме тебе з покаянням, 
бо Він чоловіколюбний та милостивий, і легко прощає гріхи люд-
ські. Якщо ж не навернешся до Нього, переданий будеш вогню 
вічному». Коли пекли святих на ложах тих, вони неушкоджені 
вогнем залишалися. Те бачивши, два спекулятори закричали: 
«Нема іншого Бога, окрім Бога Небесного, який помагає Павлові 
та Юліанії». Цар же розгнівався на спекуляторів тих і звелів 
мечем убити обох. Сам же соромився, що не міг здолати святих, 
і звелів кинути їх до в’язниці, наклавши їм на шиї важкі колоди 
й на ноги окови, і залізними вужилами зв’язав руки їхні. Ще ж 
і гострі цвяхи, подібні до будяка колючого, що з терням у полі 
росте, звелів постелити у в’язниці й на тому покласти їх, щоб 
ніякого послаблення не мали у болях, але більше щоб мучилися 
на цвяхах, які кололи їм боки. І наказав пильнувати уважно, 
аби котрий із християн не прийшов до них і не подав їжі чи 
пиття. Коли ж настала північ і святі на гострих цвяхах лежали 
та молилися, раптом зблиснуло світло в темниці, ангел Господній 
став перед ними і мовив: «Павле та Юліаніє, раби Бога Виш-
нього, станьте і прославте Бога!». Те промовивши, підійшов і 
торкнувся до вериг та кайданів їхніх, і зразу всі зламалися і від 
тіл їхніх відпали, і рани їхні зцілилися, і стали здоровими святі.

На третій же день Авреліан, сівши на судищі, поставив пе-
ред собою святих мучеників Павла й Юліанію і сказав до них: 
«Поки що я не видав наказу на ще більші для вас муки, щоб ви 
відступили від свого шаленства, приступили до богів і принесли 
їм жертви». Відповів св. Павло: «Справді ж стратив би розум, 
коли б відступив від істинного Бога й поклонився вашим бісам». 
Знову Авреліан зрушився на гнів, звелів обох на катувальному 
дереві повісити і дерти ребра їхні залізними кігтями.

Тоді звелів Авреліан відвести святу зі судилища, а св. Павла 
знову перед собою поставити, і сказав йому: «Ось, Павле, Юліа-
нія, сестра твоя, обіцяла перед нами принести богам жертву, 
за що хочу її взяти собі за дружину. І стане вона володаркою 
цілого мого царства. Тому й ти погодься зробити наказане — 
підійшовши, принеси жертви богам, і будеш мені приятелем, і 
найпершим саном будеш в мене вшанований». Відповів св. Павло: 
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«Очевидячки кажеш неправду, наче сестра моя погодилася від-
ступити від Христа, Жениха свого пречистого й безсмертного, 
і з тобою, скверним і тлінним, і з бісом твоїм одружитися. Але 
не дивно, що збрехав, бо батьком маєш диявола, а він є батьком 
брехні, і від нього ти брехати навчився, те ж чиниш, що і він, і не 
можеш інакше нікого зловити, лише брехнею. Але марно труди-
шся, нас-бо не зловиш брехливою звабою своєю, навіть якби ти 
й цілого світу царство обіцяв нам». Сказав Авреліан: «Чи довго 
будеш безсоромно докоряти нам, брехуне й безумче? Клянуся 
богами, що всіма видами мук замучу вас і ніхто не забере вас із 
рук моїх». І звелів розпалити вогонь і принести 14 залізних па-
лиць й у вогонь покласти, а тоді зв’язати Павлові спереду руки 
й ноги і, вклавши поміж них залізний кіл, забити його в землю і 
палицями розжареними бити святого двом воїнам напереміну. 
Мінялися ж воїни, і палиці мінялися, і завжди знову розжарені 
з вогню виймалися.

А Юліанію святу звелів вести в розпусне місце і вчинити на-
ругу над нею. І багато з чоловіків, що там стояли, побігли, об-
ганяючи один одного. Коли ж були на місці розпусному, зразу 
ангел Господній став перед нею і сказав: «Не бійся, Юліаніє, Го-
сподь Ісус Христос, якому ти скоряєшся, послав мене захистити 
тебе, щоб прославилося Ім’я святе Його серед всіх, що бояться 
Його!». І вразив ангел сліпотою похітливців, які до святої торк-
нутися хотіли.

Після цього, за царевим велінням, викопали яму глибоку і 
вогонь у ній розпалили, і дровами її наповнили. Коли ж догоріли 
дрова до решти і вугілля вогненного багато в ямі тій було, зве-
лів кат вкинути туди святих мучеників Павла і Юліанію. І коли 
прийшли, знаменувалися хресним знаменням і самі у вогонь ки-
нулися. І були у вогні, співаючи і хвалячи Господа, прикликаючи 
Спаса Христа, Помічника свого. Ангел-бо Господній, зійшовши 
з небес, вигнав силу вогненну з ями і вугілля розкидав, і муче-
ників зберіг цілими й анітрохи не ушкодженими. І стояли святі 
в ямі, співаючи.

Тоді звелів цар камінням закидати святих, що були в ямі, але 
тут раптом був грім страшний, і блискавка, і хмара вогненна 
з’явилася, і вилився з хмари вогонь на землю, і голос з неба чути 
було: «Авреліане, підеш у геєну вогненну, для тебе і батька твого, 
диявола, приготовану». Настрашився ж Авреліан і весь люд еллін-
ський, і звелів кат витягнути з ями святих і в темниці замкнути. 
Вони ж радісно хвалили Бога за всі чуда, що задля них зробив. 
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На сьомий же день Авреліан, сівши на судищі, звелів жерцям 
принести всіх ідолів, яких мали, золотих і срібних, прикрашених 
камінням коштовним, і постелити під ногами їхніми порфиру 
свою царську. Коли святих мучеників Павла та Юліанію при-
вели, сказав до них гнівно: «Підійдіть нині і богам поклоніться, 
не уникнете-бо руки моєї». Святий же Павло засміявся і сказав: 
«Ніколи, кате, не покинемо Бога, який небо і землю створив, і 
не сподівайся прихилити нас колись до ідолопоклонства». Тоді 
Авреліан крикнув: «Нечестивче, доки будеш великою брехнею 
докоряти богам нашим та ображати їх? Хіба і ваш Христос, 
якого ви Богом Небесним називаєте, не від жінки народжений?». 
Відповів Павло: «Не є ти достойний слухати Божу тайну, од-
нак, щоб не пошкодилися словами твоїми ті, що тут стоять, 
треба сказати коротко про те, що питаєш. Спочатку створив 
Бог небо і землю, і все, що на них, моря, і все що в них. Тоді ство-
рив чоловіка на образ Свій і подобу, чистого, без всілякого зла, 
праведного, благочестивого, і в раю, сповненому насолоди, посе-
лив його, створивши йому і помічницю з ребра його. Батько же 
ваш, диявол, не терплячи бачити людину в такому блаженстві, 
спокусив Єву і через неї Адама до переступлення заповіді Божої 
привів. І вигнаний був Адам із Євою з раю, і родили синів і доньок, 
від них же наповнився світ, і підлягав весь рід людський смерті, 
бо гріх у світ увійшов, і всі праотці наші праведні1 потрапляли 
в пекло, так само, як і неправедні. Царювала-бо смерть, як же 
Христовий апостол говорить, і над тими, що не прогрішилися 
так, як Адам. Через те Отець Небесний, всемогутній Бог, зми-
лосердився над родом людським і, помогти йому захотівши, по-
слав Сина Свого прийняти на себе плоть людську і врятувати 
Адама й тих, що з ним у путах пекельних утримувані. Син же 
Божий є Словом Отчим, перед усіма віками від Нього народже-
ний Мудрістю Його, і Силою, і Правицею, про Його ж втілення 
архангел Гавриїл благовістив святій Діві Пречистій і Непорочній, 
яка з пророчого і царського роду народилася. У Її ж пречисту й 
освячену утробу сам Бог, тобто Слово Отче, невидимо всели-
лося, прийняло на себе плоть, коли сказав до Неї архангел: “Ра-
дуйся, благодатна! Господь з Тобою”. І знову: “Дух Святий зійде 
на тебе, і сила Вишнього осінить тебе, тому ж і народжене від 

1 Праведні отці Старого завіту очікували Спасителя в тій частині пекла, 
де не терпіли таких мук, як засуджені. Туди Ісус Христос зійшов перед 
воскресінням і визволив їх.
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тебе святе назветься Сином Божим”. Народився-бо Син Божий, 
Слово Отче, від Діви непорочної, у тіло, наче в ризу, одягнувся 
задля спасення людського. Ніхто ж бо не може Бога істинного 
таким, як Він є, бачити, бо Бог є вогнем палючим, не може лю-
дина, що на землі живе, Лице Боже бачивши, живою бути. Через 
те Бог наш, воплотившися, народився і, як немовля, молоко їв, 
досконалим Божеством будучи. Тоді хлопцем був і юнаком, виріс 
тілом в чоловіка дорослого і з людьми прожив 33 роки, обходячи 
міста, краї і села, добро чинячи всім і визволяючи тих, що тер-
піли насильство від диявола. Після того на дереві хресному був 
розп’ятий добровільно, щоб спасення подати світові, який гинув 
у диявольській звабі. І помер плоттю, зійшов у пекло разом зі 
святою душею Своєю, і знищив ворота мідні, і великі залізні 
засуви зламав, і вивів з пітьми і пут диявольських душі святих, 
і в небесні краї возвів їх. На третій же день воскрес із мертвих 
у тілі Своїм і явився учням, апостолам Своїм, та іншим бага-
тьом, які повірили в Нього правдиво. І їв, і пив з апостолами, у 
сороковий день вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця в 
Своїм прославленім тілі. Нині диявол болем мучиться, бо Хри-
стос Бог скинув його під ноги християнам, щоб топтали його 
ті, хто входить у Царство Небесне. Його царству ти чужий, бо 
маєш жереб і частку — вічний вогонь геєнський, спадок батька 
твого, диявола».

Чуючи це, Авреліан лицем від злости змінився і скреготав 
зубами, і говорив: «Злоріко і нечестивче! Коли вже перестанеш 
гнівити і ображати наших богів? Багато брехливих слів тобі 
говорити я дозволив терпеливо, але нині востаннє говорю вам 
обом: якщо богам не принесете жертви, лютою смертю згублю 
вас!». Святі ж Павло і Юліанія великим голосом візвали, кажучи: 
«Християнами ми є! І на Христа маємо надію, богам твоїм 
не поклонимося, бісам твоїм не скоримося і мук твоїх не 
боїмося. Винаходь на нас муки, які хочеш, віримо Богові, що пе-
реможений будеш від нас, як же й диявол переможений Христом, 
що нас зміцнює і долає твої гнівні катівські хитрощі». Авреліан 
же звелів прив’язати Павла до дерева і вогнем обпалювати лице 
його. Тим часом проголошувач кричав: «Не дошкуляй цареві, 
володареві Вселенної, і богів не ображай!». Візвала ж Юліанія: «О 
кате нечистий, що злого брат мій зробив, що так люто його 
мучиш?». Авреліан же звелів Юліанію також прив’язати і вогнем 
обпалювати лице її, і говорив: «Безсоромна жінко, соромся, як же 
годиться жінкам». Відповіла свята: «Справді, Авреліане, послухаю 
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тебе, коли велиш соромитися мені, жінці: соромлюся ж Христа, 
Бога живого, який перед очима моїми, ані не можу залишити 
Його і не поклонюся бісам, бо соромлюся Господа свого». Аврелі-
ан же, бачивши себе осміяним від святих мучеників, лютував, 
разом же і соромився, і звелів цілі тіла їхні пекти й палити. Весь 
же люд, дивлячись на страждання святих, великим візвав го-
лосом: «Царю Авреліане, несправедливо судиш і несправедливо 
їх мучиш! Якщо не хочуть богам принести жертви, дай на них 
вирок смертний!». Тоді Авреліан, забоявшись, аби не піднявся 
серед народу спротив, дав вирок, щоб голови їм відтяті були, 
тіла ж їхні на поїдання псам, звірам і птахам щоб були кинені. І 
ведені були на смерть святі, раділи і веселилися, і слова псалма 
співали: «Врятував нас Господь від тих, що кривдили нас, а тих, 
що ненавиділи нас, осоромив!». Коли виведені вони були поза 
град на місце усічення, Павло просив спекулятора, аби спершу 
стратив св. Юліанію: боявся, щоб не злякалася, бачивши його 
страту. Юліанія ж свята, ознаменувавши себе хресним знамен-
ням, простягнула шию свою, веселячись, і була страчена. Святий 
же Павло, бачивши сестру свою, що мучеництво закінчила, очі 
до неба звів і дякував Богові. Тоді і сам хресним знаменням 
загородився, простягнув шию, і страчений був. Тіла ж їхні свя-
ті лежали за градом непоховані. Цар приставив здалеку воїнів 
стерегти, щоб не забрали їх християни. Приходили на місце те 
пси і не торкалися до тіл мучеників, також вовки приходили, і 
не лише не торкалися, а й стерегли, сидячи невідступно. І птахи 
м’ясоїдні прилітали, проте жоден на тіла не сів, але тільки літа-
ли над ними, наче охороняючи, й ані мухам не давали сісти на 
них. Це ж тривало до семи днів і ночей, і сповістили те воїни 
Авреліанові. Він же, це чуючи, сказав: «Навіть мертвих їх не 
можу здолати!». І звелів воїнам вночі зійти зі сторожі, не хотів-бо 
виводити їх удень, щоб не бути осміяним від християн. Коли ж 
настав день, бачили християни, що нема воїнів на сторожі, і 
пішли, взяли багатостраждальні тіла святих мучеників Павла та 
Юліанії і чесно їх поховали.



533

БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ

Святий євангелист Лука пише: 
«Шостого місяця ангел Гавриїл був 
посланий Богом у місто в Галилеї, 
якому ім’я Назарет, до діви, зару-
ченої чоловікові на ім’я Йосиф, з 
Давидового дому; ім’я ж діви було 
Марія» (Лк. 1, 26–27).

Марія була дочкою святих бать-
ків Йоакима і Анни. Діва Марія 
була вибрана Богом, щоби стати 
матір’ю Сина Божого. Святе пе-
редання говорить, що Марія ще в 
дитячому віці була віддана до єру-
салимського храму, щоби з іншими 
побожними дівчатами служити Бо-
гові, доки не стане дорослою. Тут 
вона вдень і вночі роздумувала над 
Божим законом і здіймала руки до 
Бога, благаючи, щоби Він послав обіцяного Спасителя світу. Вона 
багато разів читала книгу пророка Ісаї і розважала над таїнством 
пророцтва, що діва зачне і породить Сина і дасть йому ім’я Ем-
мануїл, яке означає «з нами Бог». Міркувала собі над цими сло-
вами і розуміла, що Спаситель світу не буде лишень звичайним 
чоловіком, але і всемогутнім Богом, який перебуватиме з нами.

Коли Марія підросла, то повернулася з Єрусалиму до дому 
своїх батьків. Вона була заручена з праведним Йосифом, який 
походив з роду Давида. За єврейським звичаєм Пречиста Діва 
Марія ще цілий рік після своїх заручин перебувала у батьків-
ському домі. В цей час, — як говорять святі отці, — Пресвя-
та Діва роздумувала над спасінням людства і молилася, щоби 
Господь якнайшвидше дарував прихід Месії. Ось під час цієї 
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молитви Бог посилає до дому убогої Діви архангела Гавриїла. 
Увійшовши до Її комірчини, ангел сказав: «Радуйся, благодат-
на, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками!». Марія ж 
стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що оз-
начає це привітання. Ангел назвав Її благодатною, бо для того, 
щоб стати живим кивотом для всемогутнього Бога, Вона задля 
Христових заслуг вже наперед була збережена від первородного 
гріха, а тому була справді благодатною. Господь був з Нею, як 
сказав ангел, і обдарував Її всіма дарами Святого Духа. Бог від 
сотворення світу вибрав Діву Марію за матір Свого Сина. Вона 
єдина з усього людського роду була збережена від первородно-
го гріха. Вона була повною благодаті і не мала жодного, навіть 
найменшого гріха. У Старому Завіті відважна Юдита врятувала 
свій народ від знищення, відрубавши голову воєводі Олофер-
ну. Весь народ радів і вихваляв Юдиту: «Будь благословенна 
навіки» (Юдт. 15, 10–12). А Марія, породивши Спасителя світу, 
перемогла найбільшого ворога цілого людства — диявола, і ангел 
назвав Її благословенною між жінками. Марія — найславніша і 
найсвятіша з усіх жінок цілого людства.

Далі ангел сказав до Діви: «Не бійся, Маріє! Ти бо знайшла ла-
ску в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш Сина, й даси Йому Ім’я 
Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. І Господь 
Бог дасть Йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме 
над домом Якова повіки, і Його царюванню не буде кінця».

Марія покірно повірила словам Гавриїла, і не сумнівалася 
в тому, що Бог вибрав Її як ту діву, про яку говорить пророк 
Ісая, однак не розуміла, як це має статися. Вона думала про те, 
що присвятила Богові своє дівицтво, тому запитала ангела: «Як 
це станеться, коли я мужа не знаю?». Ангел відповів Їй: «Дух 
Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе; 
тому й святе, що народиться, назветься Син Божий». Цим 
Гавриїл пояснив Пречистій Діві Марії, що силою Святого Духа 
буде збережене її дівицтво, бо Вона зачне і породить винятко-
вим, надприроднім способом. Ангел також звістив Марії, що її 
родичка Єлизавета, яка була неплідна, також зачала, бо в Бога 
немає нічого неможливого. Тоді Марія покірно відповіла: «Ось 
я раба Господня: нехай мені станеться по слову твоєму!». 
І в цю мить Син Божий силою Святого Духа прийняв від Діви 
Марії людську природу; в цю мить Слово стало Тілом. Так настав 
початок нашого спасіння. Вічний Син Бога Отця понизився і 
прийняв на Себе вигляд раба, Марія ж, ставши Його Матір’ю, 
була вивищена над усіма людьми та ангелами. Вона не перестала 
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бути непорочною дівою, а Син Божий, ставши справжнім чоло-
віком, залишився правдивим Богом.

«Радуйся!» — сказав архангел Гавриїл до Пречистої Діви. А 
великий почитатель і оборонець Божественного материнства 
Марії, св. Кирило Олександрійський, пише так: «Радуйся, Маріє! 
Ти — невгасаюча лампада, корона дівицтва. Ти — скипетр прав-
дивої віри, неприступна святиня, в якій мешкає всемогутній Бог, 
Ти — Мати і Діва! Через Тебе прославляється Пресвята Трійця. 
Через Тебе радуються ангели і архангели, втікають демони, і 
навіть людина повертається до неба. Через Тебе ті, які були 
ув’язнені в блудах єресей, навертаються до пізнання правди, а 
вірні люди отримують Божу благодать. Однак ще більше! Через 
Тебе Єдинородний Син Божий, правдиве Світло, засяяв для тих, 
які були у пітьмі й тіні смерті! Радуйся, Маріє, Богородице, Діво! 
Радуйтеся, люди, які маєте таку Матір! Радуйся, душе моя, — 
Мати Бога є й твоєю Матір’ю!».

І ми в день свята Благовіщення скажімо Богові своє «так», як 
це сказала Пресвята Богородиця: «Ось я раба Господня, нехай 
мені станеться по слову Твоєму!».

Пречиста Діва Марія є Царицею пророків. Нехай же Вона 
випросить нам ласку відважно наступати на голову дияволу, 
стояти під хрестом і бути вірними Христові за будь-яку ціну!

СВЯТІ МУЧЕНИКИ ТРОХИМ І ТАЛ1

У місті Лаодікеї — не в тому, що в Сирії, а що в Карійському2 
краї між ріками Лікос і Меандр знаходиться, — жили два прес-
вітери, брати по крові Трохим і Тал. Походили з того ж Карій-
ського краю, із міста Стратонікеї. Були вони мужі міцні у вірі, 
наслідувачі Христа і проповідники слова Божого, які заблукані 
душі навертали на путь спасення, завжди протистояли пога-
нам-еллінам і докоряли їм за їхню богомерзенну бісівську службу. 
Якось-бо нечестиві ідолопоклонники, яким вони докоряли, гнівом 
розпалилися, взяли обох і тримали в ув’язненні.

1 Їхню пам’ять вшановуємо 16 березня.
2 Малоазійська провінція, що межує на півночі з Лідією, а на сході з 
Фригією.
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Це було в час царювання Діоклетіана і Максиміана. Прийшов у 
Карійський край ігемон Асклипіот і у граді, що Вофор називався, 
недалеко Лаодікеї, перебував. Претороначальник лаодікейський 
з іншими градоначальниками, радниками своїми, послав до іге-
мона, сповіщаючи про взятих двох християнських пресвітерів, і 
відповіді просив, що з ними робити накаже. І прийняв відповідь: 
камінням побити обох. Вивівши з в’язниці святих мучеників Тро-
хима і Тала, поставив їх на убиття. Проте зразу і Божа допомога, 
приспівши, стала перед святими, захищаючи від ударів каменю, 
і скільки каменів на них не кидали — жоден не пошкодив їх, але 
більше: ті, що кидали, — самі себе камінням, не хотівши, ранили. 
Трудилися багато годин і нічого не досягли — більше самі від себе 
зранившись і знемігши, перестали. Такою дивною річчю прето-
роначальник і ті, що з ним, дивувалися і відпустили обох братів 
на волю. Вони ж знову невтомними устами і безстрашним язиком 
віри Христової всіх навчали, еллінське викривали невірство.

За якийсь час знову взяли їх градоначальники і до ігемона у 
Вофор повели, кажучи: «Цих, за велінням твоїм, били камінням, 
але не торкнулося їх каміння, через те ми привели їх до твоєї 
влади». Ігемон звелів повісити святих, кігтями залізними обдира-
ти їм тіло без змилування. І коли їх обдирали, взивали велегласно: 
«Ми — християни, ідолам не поклоняємося, царів земних веління 
нечестивого не слухаємо!». Після такої муки засудив їх ігемон на 
розп’яття, кажучи: «Хай будуть розіп’яті, як і Той, в якого вони 
вірять». І вели святих за град, де хрести були приготовані. Вони 
йшли з великою веселістю, дякували Христу Богові, що удостоїв 
їх такою відбутися хресною кончиною і бути співобразними пре-
чистим Його страстям і розп’яттю. І люду багато, мужів і жінок, 
ішло за ними, хотіли бути при їхній кончині. Тоді до хрестів за-
лізними цвяхами воїни їх прибили. І висіли на хрестах, багато 
промовляли до народу, навчали пізнання Бога і святої віри, і був 
зойк великий серед люду: одні-бо ігемонові докоряли катуван-
ням, що без жодної провини передав лютій смерті таких мужів, 
а інші взивали: «Слава Тобі, Боже!», тому що бачили, як через 
святих проявилася Ісусова сила. І жінка одна, єврейка, кланяю-
чись святим, що на хресті висіли, взивала: «Блаженна мати, що 
народила таких!». Стояла ж там і їхня мати, яка на страждання 
двох синів своїх з відважним серцем дивилася. І багато з тих, 
що там стояло, збирали краплини крові святих: одні обрусці 
свої змочували в крові, а інші персні — на зцілення недуг своїх 
душевних і тілесних. Мученики ж Христові Трохим і Тал вкінці 
ще промовили святе Боже Ім’я і так передали святі свої душі в 



537

руки свого Господа. Сталося це 16 березня. І приготували вірні 
чисті плащаниці і добропашні аромати на поховання чесних тіл 
їхніх. Прийшов же туди і сторож в’язниці і кланявся мученикам 
Христовим, визнаючи перед усіма людьми, що бачив обох, як до 
неба сходили, і троє ангелів, які співсходили і розмовляли з ними.

Люди, пішовши до двора ігемонового, просили його, щоб 
звелів із хрестів тіла мученичі зняти і похованню їх передати. 
Асклипіот же спершу гніву сповнився, звелів воїнам бити тих, 
що прийшли, але за якийсь час вгамував гнів і звелів, аби, хто 
хоче, взяв тіла померлих. І зняли з хреста святих, і в ковчег 
новий поклали. Ще ж виникла суперечка між християнами, де 
поховати їх. Одні-бо там, а інші інде бажали покласти святих. 
Коли ж схилився день, сиділи цілу ніч біля тіл святих зі свічками 
і псалмоспівами. А коли настав ранок, прийшла жінка ігемонова, 
несучи дорогі аромати. Їх на тіла мученичі виливши, покрила 
раку коштовним вельми накриттям і сказала перед усіма: «Я 
ночі цієї бачила в сонному видінні мужів цих, від Бога з ангелами 
посланих, щоб помститися мужеві моєму за невинне їх убив-
ство». І, говорячи, багато докоряла катівству і лютості чоловіка 
свого. Тоді мати святих і двоє мужів чесних, Зосим і Артемій, які 
співгромадянами й сусідами були святим мученикам у їхньому 
граді, взявши раку з тілами святих мучеників, на батьківщину 
свою віднесли й поховали з шаною поблизу міста Стратонікеї.

Після того настав день, коли свято уродин Діоклетіана усі 
його нечестиві намісники справляли, і прийшов ігемон в Лао-
дікею, влаштував великий бенкет, веселився через царя свого 
нечистого. І ось раптово знайшла його Божа помста за непо-
винно пролиту кров мученицьку: раптом-бо впав на землю і, 
як біснуватий, корчився, тремтячи всіма частинами тіла, і був 
страх великий на всіх, що там були і на нього дивилися. Взивав 
же мучений: «Де бог Зевс? Де бог Іраклій? Де бог Гермес? Де інші 
боги і богині, щоб помогти мені? Марно я поклонявся їм! Ось Бог, 
що є на небесах, і рабами якого були Трохим і Тал, передає мене 
вогню вічному!». Так говорячи, кричав вельми, що голос зойку 
його всюди було чутно. Шматував зубами на собі тіло своє і язик 
свій кусав, жуючи. Так люто мучачись, погано викинув окаянну 
і нечисту свою душу, з гірким риданням пішов до нечестивих 
богів своїх у пекло вічно мучитися. Святі ж мученики Христові 
Трохим і Тал у радості перейшли до Христа, Бога свого, вічно 
царювати перед престолом Отця, і Сина, і Святого Духа, єдиного 
Бога, Йому ж слава навіки. Амінь.
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СВЯТИЙ АРХАНГЕЛ ГАВРИЇЛ

На другий день після празника Бла-
говіщення свята Церква, за давнім зви-
чаєм, святкує собор святого архангела 
Гавриїла. Це свято Східна Церква на-
зиває собором тому, що багато христи-
ян цього дня сходилися до церков, щоб 
співом пошанувати провісника почат-
ку нашого спасіння — втілення Божого 
Слова. Книга Одкровення згадує про 
7 ангелів, начальників небесних сил, які 
завжди стоять перед Богом. «Благодать 
вам і мир від Того, Хто є, Хто був і Хто 
приходить; і від сімох духів, які перед 
Його престолом» (Об. 1, 4). Всі вони рівні 
за своїм достоїнством, проте кожний 
має своє особливе служіння.

Ім’я «Гавриїл» означає «кріпкий в Бозі». 
Вже своїм ім’ям він звіщає про прихід 
на світ Ісуса Христа — досконалого Бога 
та досконалу людину. Зі Старого Завіту 

дізнаємось, що архангел Гавриїл сповістив пророку Даниїлу про 
звільнення ізраїльтян з Вавилонської неволі та про час пришестя 
Месії. У Новому Завіті він приходить до св. Захарії та сповіщає, 
що його дружина породить предтечу Спасителя, і що ім’я його 
буде Іван. За церковним переданням, Гавриїл звістив праведним 
Йоакиму і Анні про зачаття Пресвятої Богородиці. Однак найве-
личнішим його завданням було благовістити Пречистій Діві Марії 
славне воплочення Спасителя словами: «Радуйся, благодатна, 
Господь з тобою! Благословенна Ти між жінками! Ось Ти зачнеш 
у лоні й породиш Сина, й даси Йому Ім’я Ісус» (Лк. 1, 28–31).
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Тому і ми сьогодні віддаймо щиру подяку цьому великому ар-
хангелу за всі його добродіяння для нас, щоб за його молитвами 
одержати ласку покаяння на відпущення наших гріхів.

ПРЕПОДОБНИЙ ВАСИЛІЙ НОВИЙ

На десятому році царюван-
ня благочестивих грецьких царів 
Лева VI Мудрого (886–912) та його 
брата Олександра (912–913) кіль-
ка придворних поверталися з Азії, 
куди були послані царським ве-
лінням. Проходячи у пустині повз 
один пагорб, побачили чоловіка, 
покритого лахміттям, і вжахнули-
ся з його вигляду. Тому погналися 
за ним, щоб схопити, думали-бо, 
що це вивідувач. Але був це один з 
найбільших святих ІХ і Х століть — 
преподобний Василій Новий. По-
вернувшись у Константинополь, 
розповіли царям про цього чолові-
ка. Правитель Лев повелів патри-
цію Самону дізнатися, ким є той чужинець. Взявши його у свій 
дім, Самон довго наполягав, щоб Василій йому щось про себе 
розповів. Однак той лише відповів: «Я один із пустельників, що 
живуть на землі». Однак патрицій, ведений нечистим духом, 
хотів лютими муками примусити того Божого чоловіка призна-
тися, що він є вивідувачем. Василій, терплячи муки, всім присут-
нім виявив катове злодіяння, кажучи: «Таких, що содомські діла 
творять у таємниці, як же ти, насправді найнечестивішими 
називати годиться». Самон у такому викритті великої ганьби 
сповнився, соромлячись тих, що перед ним стояли. Розпалився 
люттю і гнівом великим, звелів принести ремені, зв’язати назад 
руки преподобному і, обв’язавши міцно ребра його і праву ногу 
назад до ребер прив’язавши, повісити стрімголов на перекладині 
однієї хати. Тоді перснем своїм запечатав двері хати тієї і так 
залишив святого висіти, допоки не скаже, хто він і звідки. Усі ж, 
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що там були, нарікали потай на Самона, гнівливим і окаянним 
його називаючи через таке катування, яке невинному чоловікові 
чинив. І висів так святий три дні і три ночі. Через три дні кат, 
прийшовши, відчинив двері і побачив мученика, що висів. Бачив 
же його лицем світлого, наче б зовсім не терпів.

Самон сказав: «Чи не добре я казав, що волхвом є цей чоловік, 
ось-бо анітрохи тіло його не болить. Але я швидко знищу ча-
рівну його силу! Прикличте мені годувальника звірів!». Коли він 
прийшов, патрицій сказав: «Приготуй на завтра лева найлю-
тішого, не давай йому сьогодні належної їжі, щоб голодний був. 
І побачимо волхва цього, чи лева здолає». Коли ж настав ранок, 
зібралося багато люду на видовище, і лева страшного випустили, 
що ревів вельми з голоду. Привели туди святого і кинули левові 
на поїдання. Лев же, бачивши преподобного, почав тремтіти і, 
прийшовши, ліг і тулився до ніг його, наче вівця незлоблива, так 
що всі дивувалися і «Господи, помилуй!» взивали. Підійшов же 
преподобний до лева, погладив його правою рукою своєю, взяв 
його за вухо і вивів геть, проголошуючи до тих, що там стояли: 
«Ось ягня ваше». Але й після такого чуда ніяк не хотів Самон 
розбещений зрозуміти, що той чоловік, якого він мучить, є му-
жем Божим. І звелів святого вночі в морі втопити. Тому слуги, 
взявши мученика у третю сторожу ночі, везли човном на море і, 
в безодню зв’язаного вкинувши, повернулися. Велінням же Бога, 
який охороняє святих Своїх, зразу два дельфіни морські, взявши 
преподобного на хребти свої, винесли на берег, який називався 
Євдоми1. Раптом розв’язалися йому руки і ноги і, вставши, пі-
шов він до града. Не відчинені ще були Золоті ворота, і сів при 
них святий, хотів-бо трохи перепочити. Тим часом прийшов 
туди один чоловік, хворобою трясовиці одержимий, і стогнав 
від недуги. Змилосердився над ним преподобний, поклав на 
нього руку і, помолившись, зцілив його. Бачив же чоловік себе 
зціленим, впав у ноги преподобному і просив його, щоб ішов з 
ним у дім його. Був же чоловік той один із менших, неславних 
громадян, на ім’я Іван. Разом зі своєю дружиною Оленою з раді-
стю прийняли до себе Божого угодника і збудували йому осібну 
келію. У ній блаженний цілі ночі провадив у молитвах, а через 
день зціляв всіх хворих, що до нього приходили. Слава про бо-
гоугодне життя преподобного Василія і про чуда, які творилися 

1 Hebdomon — «сьоме»; константинопольське передмістя на морському 
побережжі, назване так через віддаленість від міських кріпостей на 
сім миль, сучасна назва — Бакиркей.
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його руками, все далі розносилася. Не тільки простий люд, але 
й вельможі, священники та єпископи шукали у нього душевної 
користі. Святий старець також прорікав майбутнє. Він сповістив 
цариці Олені, дружині Константина Багрянородного (913–959), 
що вона народить спочатку дочку, а потім сина, який пізніше 
стане царем, що й збулося. Крім того, він, маючи дар прозор-
ливості, бачив як добрі, так і погані людські діла, і так багатьох 
на дорогу покаяння наставив. Якось, розмовляючи на самоті з 
царем Романом1, викрив його користолюб’я, а також перелюб з 
багатьма жінками. Цар не тільки не розгнівався на нього, але 
покірно прийняв правду, обіцяючи виправити своє життя.

Одного знатного патриція, що звався Роман Сароніт, свя-
тий прилюдно викрив у його намірах вбити царя Константина 
і захопити царський скіпетр. Сказав йому: «Нащо куєш лихо у 
серці своєму проти помазаника Божого? Нема для тебе частки 
в царській долі! Від Імені Бога кажу тобі: якщо ти не відмовиш-
ся від свого поганого задуму, то Господь дуже прогнівається на 
тебе та невдовзі зітре з лиця землі твою пам’ять». Почувши 
те, нечестивець наказав сильно побити святого воловими жила-
ми. Вночі безбожник побачив видіння, яке звіщало йому скору 
смерть. Прокинувшись, відчув себе хворим, та по кількох днях 
помер. Так сповнилось на ньому пророцтво блаженного Василія.

Якась жінка, на ім’я Теодотія, принесла до преподобного свого 
хворого 4-річного сина і почала просити святого про його зцілен-
ня. Всі її діти, доживши до 4 років, повмирали. Через те боялася 
вона, що помре і ця дитина. Старець, усміхнувшись, взяв скибку 
хліба і дав хлопчині, кажучи: «Як тебе звати? Чи не Лев?». Потім, 
звернувшись до матері, мовив: «Ради твого чеснотливого життя, 
особливо ж за любов твою до Пресвятої Богородиці, яку виявляєш 
частими молитвами до Неї, Господь збереже твого сина здоровим. 
Ним ти дуже радітимеш, бо побожним буде, мудрим і славним 
між людьми. Стане він монахом, а пізніше священником». Жінка 
ж та дякувала Богу і, втішившись, забрала здорового сина додому.

Один чоловік, знайомий блаженному, якось прийшов до ньо-
го, щоб попросити благословення на далеку подорож. Духовний 
отець сказав йому: «Страшна і небезпечна є річка Хелідон». Цих 
слів святого чоловік не розумів. Вирушив у дорогу, і довелось 
йому перейти через ріку. Сидячи на коні, хотів той чоловік пе-
реправитися на другий берег, але швидка течія понесла його. 
Бачачи свою певну погибель, він скликнув: «Господи Боже! Мо-

1 Роман І (919–944) — був співправителем разом з Константином VІІ.
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литвами преподобного отця нашого Василія, допоможи мені, 
грішному!». Як тільки це сказав, зараз втихомирились хвилі, і 
пощастило йому дістатися на другий берег. Чоловік дякував 
Богу і Його рабу. Зупинившись у недалекім селі на ночівлю, він 
запитав, як називається та річка. Йому сказали, що зветься Хе-
лідон, що означає «ластівка», бо її течія дуже швидка. Саме тому 
вона вже погубила багатьох, які не знали, як перебродити її. Тоді 
пригадав той чоловік слова преподобного, які йому сказав перед 
дорогою, і знову подякував Богу за раба Його Василія.

Учень св. Василія, на ім’я Григорій, який написав детальне 
життя свого духовного отця, одного разу вирішив податися у 
свій виноградник, що був у Фракії. Один з наймитів, що в ньому 
працювали, одружився з дівчиною Мелетинією, яка була чарів-
ницею. Вона на нечисту похіть така була нестримна, що одразу 
після шлюбу спокусила до перелюбу майже всіх чоловіків з навко-
лишніх селищ. Якщо хтось хотів її викрити, то такому влаштову-
вала люту хворобу. Навіть її чоловік, знесилений хворобами, не 
міг їй противитись. Побачивши Григорія, розпусниця задумала 
і його спокусити. Весь час не давала йому спокою і, сприянням 
демонської сили, насилала на нього нечисті думки. Слуга Божий, 
будучи вдень і вночі спокусами мучений, вельми від того терпів. 
У своїх молитвах він звертався до первомученика Стефана і 
блаженного Василія, просячи в них допомоги. Багато разів він 
хотів прогнати від себе безсоромну блудницю, але боячись, щоб 
не потерпіти від її чарівної сили, цього не зробив. Нарешті Гри-
горій, воліючи радше вмерти, ніж дівство згубити, наважився на 
вчинок рішучий. Взявши палицю, кинувся на Мелитинію, кричу-
чи: «О дочко Велзевула! Якщо ти ще раз посмієш наблизитись до 
мене, то розрубаю на частини твоє скверне тіло!». З тих пір га-
небна чарівниця залишила Григорія, однак, за Божим допустом, 
найшла на нього люта хвороба. І вже при смерті будучи, зітхнув 
він до св. Стефана, просячи порятунку. Тоді побачив у видінні 
мученика, який витягнув його з трясовини і завів у прекрас-
ний двір до преподобного Василія. Молитвами тих рабів Божих 
Григорій видужав. Прийшовши до себе, почув, що справді здо-
ровий і, дякуючи своїм покровителям, повернувся у Царгород.

Преподобний Василій, проживши життя, сповнене трудів, 
подвигів та чудес, наблизився до своєї кончини. Прожив він 
близько ста років. Свою смерть удостоївся передбачити і спові-
стив про неї своєму учневі Григорію. Помер святий 25 березня, 
в день Благовіщення Пресвятої Богородиці. Його чесне тіло було 
поховане в монастирі святих мучеників Флора і Лавра.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ МАТРОНА СОЛУНСЬКА

Свята Матрона була рабинею 
однієї юдейки, на ім’я Павтіла, 
яка була жінкою солунського во-
єводи. Матрона ще змалку на-
вернулася до Ісуса Христа, проте 
Павтіла примушувала її до своєї 
юдейської відступницької віри. 
Коли свята дівчина їй не підкоря-
лася і непохитно трималася Ісуса, 
тоді зла господиня завдавала Ма-
троні багато кривди і часто била. 
Свята з любові до Ісуса Христа 
усе це терпеливо зносила. Дівчи-
на, служачи своїм господарям, 
виконувала всі домашні обов’яз-
ки добросовісно, а при можливо-
сті таємно ходила до церкви. Усі 
кривди, які завдавала їй Павтіла 
старалася зі всіх сил прощати. Матрона молилася за свою пані, 
щоб Господь їй простив та навернув до правдивої віри. Вона ста-
ралася відноситись до неї з любов’ю, а всі терпіння жертвувала 
за спасіння своєї господині та інших грішників. Своїми страж-
даннями Матрона наслідувала Господа Ісуса Христа. Іноді, коли 
пані її дуже зневажала, свята переживала внутрішню духовну 
боротьбу, бо надходила образливість і себежаль. Тоді Матрона 
йшла на молитву, і там, під Ісусовим хрестом, усвідомлювала, 
що всі ці кривди і терпіння в порівнянні з Ісусовими терпін-
нями є ніщо. Свій біль з’єднувала з Його болем, все віддавала 
Спасителеві і протиставлялася духу брехні, який приховувався 
за самооплакуванням. Матрона розуміла, що всі ті страждання 
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вона справедливо заслуговує за свої гріхи, навіть якщо в певних 
випадках є невинною. Після такої молитви свята завжди знахо-
дила потіху і розраду в Господі.

Одного дня Павтіла довідалася, що Матрона була в церкві і 
сказала їй: «Чому ти не йшла до синагоги, але пішла в христи-
янську церкву?». Блаженна сміливо відповіла: «Бо тільки в хрис-
тиянській церкві живе Бог, а з єврейської синагоги і від євреїв Він 
відступив через закам’янілість їхніх сердець». Тоді Павтіла силь-
но розгнівалася, почала безжалісно її бити і, зв’язавши, закрила 
в темнім підвалі. Дівчина у всіх цих терпіннях дякувала Богові, 
тому Господь дав їй світло і силу. Зранку Павтіла побачила, що 
Матрона Божою силою є визволена з пут і прославляє Христа. 
Єврейка знову, впавши в гнів, побила її сирими воловими жи-
лами ледь не до смерті. Тоді зв’язала її ще міцніше, замкнула 
в тому підвалі та запечатала двері, щоб ніхто не увійшов і не 
допоміг дівчині. Проте Розрадою і Визволителем Матрони був 
сам Господь, якого зла єврейка не могла в неї забрати. Так, під-
кріплювана Божою силою, свята у в’язниці перебувала без їжі і 
пиття чотири дні. Коли Павтіла знову прийшла і, знявши печаті, 
відчинила двері, то побачила, що дівчина і цього разу є звільнена 
з пут і молиться до Господа Ісуса Христа. Впавши в ще більшу 
лють, немов без тями, господиня почала жорстоко бити Матро-
ну важкою палицею. Потім закрила дівчину в тому підвалі ледь 
дихаючу та напівмертву. Там блаженна з Ім’ям Ісуса Христа на 
устах передала свій дух Богові. Помешкання Павтіли знаходи-
лось на пагорбі, тому вона тіло дівчини скинула з обриву вниз.

Християни взяли тіло мучениці та його поховали. Згодом Олек-
сандр, єпископ Солунський, на честь Матрони збудував церкву 
і у ній поклав її святі мощі. А на жорстоку мучительку Павтілу 
прийшов скоро Божий суд. Через кілька днів після смерті святої 
мучениці Матрони вона нагло і несподівано загинула. Смерть її 
була страшна: вона впала в чавило, котрим вичавлюється ви-
ноград, і її цілком розтрощило.
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ПРЕПОДОБНИЙ ІВАН ЄГИПЕТСЬКИЙ1, ПУСТЕЛЬНИК

Святий Іван жив у місті 
Лікополі2, що в Єгипті. Він з 
юності працював теслярем. 
Коли Іванові виповнилося 
25 років, він покинув світ і 
спочатку жив 15 років по різ-
них монастирях, де вчився мо-
нашого життя і зречення своєї 
волі в братній спільноті. Най-
перше, хотів здобути духа 
молитви і покаяння, який є 
поєднаний з правдивою са-
мокритикою. Також хотів 
навчитися боротися зі злом 
в собі, бо розумів, що без 
цього його подальше мона-
ше життя скоро закінчиться 
упадком. Коли минуло 15 ро-
ків, він сам відійшов на гору, 
яка називалася Ліко (Вовча), поблизу Лікополя. На самому верху 
гори Іван побудував хатину з трьома кімнатами і в ній замкнув-
ся. В одній келії він молився, в іншій займався рукоділлям, а 
третя була на інші життєві потреби. Перебував він там 15 років. 
З хатини не виходив аж до своєї смерті, тільки через віконце 
приймав необхідне для прожиття. Давав корисні повчання для 
тих душ, які до нього приходили. Коли в такому затворі прожив 
30 років, удостоївся від Бога пророчого дару. Згодом посилав 
пророцтва імператору Теодосію І (379–395). Святий повідомив 
правителя, що він переможе гонителя християн Максима Магна 
і заволодіє Галлією, а також переможе Євгенія, гонителя христи-
ян. А після того закінчить своє життя і земне царство залишить 
своїм синам. Про прозорливість св. Івана стало відомо усюди. По 
всій країні розійшлась про нього велика слава. Всі знали, що він 
є святий муж і сам імператор Теодосій шанував його як Божого 
пророка. Також багато й інших перемог у битвах він пророкував 

1 Його також називають Іван з Лікополя.
2 Лікополь Дельтайський, сучасне місто Саджін аль-Кум на півночі 
Єгипту.
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цареві. Господь через раба свого Івана робив багато чудес тим, 
які здалека приходили до нього.

Святий заздалегідь повідомляв і про Божі кари, які находили. 
Картав та викривав тих, через яких наближався Божий гнів. 
Навчав, що Божі кари приходять за гріх, і якщо люди хочуть їх 
відвернути, то нехай з гарячою молитвою і покаянням прибіга-
ють до Господа.

Про свою зустріч зі св. Іваном написав і єпископ Палладій1 з 
Гелленополя2. У Нітрійській пустелі було сім пустельників, серед 
яких був і Палладій. Усі вони бажали більше дізнатися про святе 
життя преподобного Івана. Тому з молитвою на устах, покла-
даючись на Бога, Палладій вибрався в дорогу до цього святого 
мужа. Коли прийшов до гори і наблизився до келії преподобного 
Івана, його учні розповіли, що від неділі аж до суботи він ні з 
ким говорить, хто б не приходив до нього. Пустельник залишив-
ся там чекати аж до суботи. Тоді в суботу о 2 годині прийшов 
до цього святого мужа і побачив, що він сидить біля віконця, 
через яке говорив, утішаючи тих, що приходили до нього. Він 
привітав Палладія і спитав через перекладача: «Звідки ти? І чому 
сюди прийшов? Думаю, що ти з монастиря, який знаходить-
ся у Нітрійській пустелі». Коли ми розмовляли, прийшов один 
високопоставлений чиновник (був то начальник провінції на 
ім’я Алимпій). Тоді святий перестав розмовляти зі мною і почав 
розмовляти з ним, а я відійшов трохи від них, щоб не заважати 
їхній бесіді. Коли вони довго розмовляли, мені набридло чекати 
і я почав у думках осуджувати старця, оскільки це заторкнуло 
мою гордість. Думав собі: «Він мене зневажив, а його прийняв з 
пошаною». Диявол сильно підмовляв мене проти нього. Мучила 
мене нетерпеливість і я почав думати, що також знехтую ним і 
піду геть. Святий, зрозумівши мої думки, прикликав свого тлума-
ча і сказав йому: «Піди скажи тому братові, щоб не падав духом, 
зараз відпущу воєводу і з ним буду розмовляти». Я здивувався, 
що він знає мої думки і зрозумів, що це муж духовний та про-
зорливий. Коли пішов той чиновник, прикликав мене старець і 
сказав: «Чому ти розгнівався на мене і приписував мені те, чим я 

1 У книзі «Лавсаїк» він написав свої спогади про визначних подвижників 
Єгипетського монашества.

2 Інша назва — Дрепан; давньогрецьке місто, що стояло на південному 
березі Ізмітської затоки Мармурового моря; сучасне місто Херсек в 
Туречині.
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не провинився? Не добре, щоб ти так думав. Чи не знаєш Писан-
ня, яке говорить: “Здорові не потребують лікаря, лише хво-
рі”? (Мт. 9, 12). Знайду тебе, коли захочу, і ти також знайдеш 
мене, коли захочеш. І коли б я тебе й не утішив, то інші брати 
й отці тебе утішили б. Той воєначальник, відданий дияволові 
через світські турботи, тільки на короткий час прийшов до 
тями. Він подібний до раба, який втікає від лютого господаря. 
Так і він втікає від диявола і прийшов до мене, щоб прийняти 
якусь користь для своєї душі. З мого боку було б несправедливо 
не звернути уваги на нього і продовжувати розмовляти з тобою, 
бо ти маєш багато часу, щоб піклуватися про своє спасіння».

Тоді я переконався, що він дійсно є святий чоловік, і просив 
його, щоб помолився за мене. Він же з любов’ю і радістю ска-
зав: «Багато скорбот тебе чекають, і вже важку боротьбу ти 
пройшов, борючись із думкою, яка примушувала тебе покинути 
пустелю, але ти не погоджувався з нею і мужньо боровся, хоч і 
було тобі важко, але ти не здавався. Диявол підкидав тобі логічні 
й достатні причини, нагадуючи про любов твого батька і брата. 
Ось сповіщаю тобі добру вістку: вони обидва здорові і від світу 
навернулись до Христа. Батько твій проживе ще довший час. 
Залишайся мужньо у пустелі і не бажай через них залишити 
монаше життя. Написано: “Ніхто, що поклав руку на плуг 
і озирається назад, не придатний до Божого Царства” 
(Лк. 9, 62)». Підбадьорившись і прийнявши користь для душі зі 
слів того Божого чоловіка, я подякував Господу, що через цього 
святого мужа вказав на диявольську спокусу, яка мене поборю-
вала, і прогнав її від мене.

Після розмови зі св. Іваном, коли я повернувся на своє звич-
не місце і розповів про нього отцям та братам, через два місяці 
ми зібралися всі семеро й пішли до нього. І коли дійшли до його 
келії, 90-літній старець прийняв нас люб’язно, з радістю вітаючи 
кожного. Відразу ми його попросили, щоб спершу помолився за 
нас, бо є такий звичай в отців, що живуть у Єгипті. Після молит-
ви він звелів нам їсти. Ми подякували Богові, що сподобив нас 
бачити і говорити зі своїм угодником Іваном. Святий прийняв 
нас, як своїх любих дітей, та з радістю почав до нас говорити: 
«Звідки ви, діти, і з якого краю прийшли до мене, чоловіка бідного 
й смиренного?». Ми розповіли йому про своє тодішнє перебування 
в Нітрійській пустелі, і що прийшли з Єрусалиму в ті краї, щоб 
побачити та поговорити з ним на користь наших душ. Сказав 
до нас блаженний Іван: «Що ви хотіли чудесного бачити, ідучи 
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сюди такою важкою і довгою дорогою? Яка вам користь з того, 
що побачите чоловіка відкиненого, смиренного, який нічого не 
має, на що вартувало б подивитись чи над чим здивуватись? 
Гідні здивування і прослави є святі, яких треба наслідувати, а 
не мене. Сильно дивуюся вашій старанності, що не зважали на 
труднощі, які трапляються в дорозі, і прийшли до нас, тому що 
шукаєте користі для душі. Ми ж через наші лінощі ані з келії 
вийти не можемо. Але послухайте, що вам скажу: хоч діло ваше 
і достойне похвали, проте не думайте собі та не вивищуйтесь, 
що ви зробили щось добре і гідне похвали. Але наслідуйте Ісуса 
Христа і чесноти ваших отців та кажіть, як написано: “Ми слу-
ги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити”(Лк. 17, 10). 
І навіть якщо всі чесноти здобудете, хоч таке рідко буває, проте 
ніколи на себе не покладайтеся і не думайте, що ви вже є якісь 
святі чи великі. Бо хто на себе надіється й виноситься, 
зійшовши на самий верх чеснот, то врешті падає з висо-
ти. Уважно спостерігайте: чи ваші молитви щирі і ревні? Чи 
боретесь на молитві за з’єднання з Христом? Чи не порушена 
чистота вашого серця? Чи не зайнятий ваш розум під час мо-
литви іншими думками? Пильнуйте: чи ви справді усією душею 
відреклися світу? Чи дійсно Ісус є вашим Господом і Богом? Чи 
перевищивши інших своїми чеснотами, не впали в самохваль-
ство? Чи даєте добрий приклад своїм життям? Чи поводитеся 
гідно свого покликання? Дивіться, не вважайте себе за святих, 
не виносьтеся яким-небудь добрим ділом, що його ви вчинили. 
Пильнуйте, щоб під час молитви вам не приходили в голову 
думки про світські речі, бо є вельми нерозумно устами говорити 
до Господа, а думками бути далеко від Нього. Це трапляється з 
кожним, хто не повністю відрікся від світу, але далі намагається 
йому подобатись. Людина, яка піклується лише про світське, 
не може духовними очима бачити Бога. Людина, яка завжди 
думає про Бога, повинна сторонитися думок про все світське і 
марне». Вкінці розмови він розповів нам про два різні випадки, 
які сталися з монахами, що жили у пустелі.

Був один монах, що жив у печері, яка була в пустелі. Він 
ревно змагався за святість життя і живився хлібом з праці своїх 
рук. Безперестанно молився і зростав у чеснотах. Тоді, бачивши 
своє життя чистим і досконалим, почав думати про себе висо-
ко, вважаючи себе великим і святим. Він покладався на себе і 
думав, що ніколи не заплямиться. З Божого допуску пізнього 
вечора прийшов до нього диявол у вигляді жінки, яка нібито 



549

блукає пустелею і, побачивши відчинені двері, увійшла в печеру. 
Тоді припала до ніг монаха і просила, щоб пустив її перепочити, 
бо вже настала ніч. Він, маючи розум засліплений гординею, 
не розпізнав спокуси і забув про дотримання основних правил 
збереження чистоти. Тому нерозважно прийняв її в свою пече-
ру, не боячись падіння. Він загравав з вогнем і це вело його до 
того, про що каже прислів’я: «Хто небезпеку любить, той в ній 
загине». Монах спитав її, звідки йде і як заблукала в тій пусте-
лі. Спокусник-диявол, який був в образі жінки, багато брехав 
і затягнув з ним довгу розмову. Монах все уважно слухав, тоді 
почала в ньому пробуджуватись грішна пожадливість. Потім 
почалися сміхи і нечисті розмови. Вогонь нечистої пожадливості 
ще більше в ньому розпалився — і він раптом погодився на гріх. 
В ту хвилю жінка, голосно крикнувши, щезла, як тінь, і стала 
невидима. Зразу почувся в повітрі голос бісів, що сміялися і 
реготали та понижували його, кажучи: «Ти виносився, тепер — 
покорися! Ти ж до небес підносився, а тепер до пекла скинений». 
Той монах бачив, що є осміяний і упокорений, тому впав у відчай 
і не каявся, але покинувши свою келію та пустелю, пішов у світ. 
До такого падіння привела його високомірність.

Далі продовжував преподобний Іван свою розповідь про 
другого монаха. Був один юнак у місті. Він зробив багато зла і 
тяжких гріхів. Тоді доторкнувся його Божий страх і прийшов 
до тями та почав глибоке покаяння. Почав плакати над попе-
реднім своїм життям, пішов на цвинтар і впав на коліна. І не 
смів ані Бога прикликати, ані молитися, бо вважав, що навіть 
не достойний більше жити. Так передчасно закрився у гробі, де 
гірко плакав та зітхав зі серця, жаліючи за свої гріхи і надіючись 
на Боже милосердя. Коли він так тиждень перебував, біси, які 
його наводили на гріх, прийшли до нього, кричачи: «Горе тобі, 
скверний нечестивцю, наситившись нечистотою, нині від нас 
відвертаєшся і раптом став для нас неприятелем? І на яке до-
бро для себе сподіваєшся, коли ти сповнений нашого зла? Чому 
швидко не встанеш і звідси не підеш з нами на звичні діла? Че-
кають на тебе блудниці і п’яниці. Коли в тебе немає ніякої надії 
на спасіння, то чому не йдеш насититися похотями? Ти наш, 
бо допустився різних гріхів, а тепер хочеш від нас утекти? Не 
втечеш! Не вирвешся з наших рук!». Він не відповідав їм нічого і 
не хотів чути їхніх голосів, але перебував у постійному покаянні 
та молитві, а найбільше просив допомоги у Пресвятої Богородиці. 
Демони довго кричали і йому погрожували. Коли бачили, що він 
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не боявся, не втікав з гробу і не погоджувався з ними, то люто 
його били й хотіли вбити, але Бог цього не допустив. Тоді пішли, 
залишивши його ледь живим. Він довго лежав, наче мертвий. 
Коли ледь прийшов до тями, то знову плакав і ремствував через 
минуле своє життя, в якому допустився багатьох гріхів. Коли 
його рідні шукали й знайшли у гробі, просили, щоб повернув-
ся додому. Але він їх не слухав, бажаючи краще померти, ніж 
повернутися до попереднього грішного життя. Наступної ночі 
знову напали на нього біси, застрашували, погрожували та, знову 
побивши, пішли. Також і третьої ночі намагалися цього юнака 
перемогти. І коли побачили, що нічого не можуть досягнути, 
залишили його, будучи вигнаними його покаянням і терпінням. 
Таке смиренне покаяння і мужнє терпіння роззброює бісів. І 
після того вони вже не могли робити ніякого зла тому юнакові.

Коли св. Іван закінчив розповідь, він сказав братам, які до 
нього прийшли: «Діти, завжди будьте покірні у малих і великих 
речах, бо це перша заповідь Спасителя: “Блаженні вбогі духом, 
бо їхнє Царство Небесне”(Мт. 5, 3). Бути убогим духом означає 
бути покірним. А коли будете покірні, то не будуть спокуша-
ти вас біси, що схиляють до гріха через думки і уяви. І коли 
хто-небудь буде вас хвалити, демон чи людина, не слухайте 
його, ані не виносьтеся. Тому, діти, любіть покору й покаяння, 
тобто завжди критично признайте собі правду про себе, завжди 
навчайтеся і моліть Бога, щоб Він очистив вас від усякої нечи-
стоти та дарував вам чистоту».

Такими і подібними повчаннями та розповідями преподо-
бний Іван повчав усіх, показуючи зразок святого життя влас-
ним прикладом. Тому він вельми допомагав багатьом людям до 
спасіння. Угодивши Богові своїм святим життям, преподобний 
Іван наблизився до смерті. На 90 році життя він повелів своїм 
учням не приходити до нього протягом трьох днів. Коли ж браття 
прийшли через три дні, то знайшли його, як він стояв на колі-
нах, наче на молитві, душею ж відійшов до Господа. Сталося це 
в кінці IV століття.
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ПРЕПОДОБНИЙ ІЛАРІОН НОВИЙ

Преподобний Іларіон, ще будучи юнаком, полюбив Бога понад 
усе. Він без вагання покинув світ з усіма його принадами і пішов 
служити Господу Ісусу Христу в монастир. Коли досягнув духов-
ної зрілості, замкнув себе в тихій темній хатині й прожив так 
багато років. В цій тишині багато постив, безустанно молився, 
каявся і терпів багато спокус. Просвічений Божою благодаттю, 
Іларіон пізнавав таїнство порушеної людської природи, а разом 
з тим і таїнство великої Божої любові, тому через це проливав 
багато сліз.

За Божою волею Іларіон був висвячений на священника, а 
згодом, на прохання монахів монастиря Пелекита, що знахо-
дився у Вітинії в Малій Азії, став їхнім ігуменом. Явним плодом 
його любові до розп’ятого Христа були численні чуда, які Бог 
робив через нього. Іларіон забороняв тваринам, які шкодили 
збіжжю на полях, нищити врожай і Божим словом проганяв 
їх з нив та садів. Молитвою стримав великий град, суху землю 
напоїв дощем з хмар, розділив ріку, щоб можна було перейти 
суходолом на другий бік, чоловікові зцілив висохлу руку, сліпого 
вчинив зрячим, зцілював кривих, виганяв бісів, а рибалкам, які 
довго в ловитві марно трудилися, Бог через нього наповнив сіті 
багатьма рибами.

Святий Іларіон постраждав за вшанування святих ікон. Було 
це у IX столітті, за царювання Лева Вірменина (813–820). У Ве-
ликий четвер на монастир, де перебував Іларіон, під час Служби 
Божої несподівано з військом напав царський воєвода. Увійшов-
ши в церкву до вівтаря, він нахабно звелів замовкнути співам 
і скинув Святі Тайни на землю. Тоді взяв в полон 42 монахи і 
скував їх залізними кайданами. Для тих братів, які залиши-
лися, кат придумав різні муки. Одних розрізав і пошматував, 
другим обмастив смолою бороду і обличчя та запалив, іншим — 
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повідрізав носи. Тоді підпалив монастир і церкву, а закованих 
42 отців послав у далекі ефеські краї. Там замкнув їх у якійсь 
громадській лазні і заморив аж до смерті. Між ними помер і 
святий ігумен Іларіон.

ВОЇН ТАКСІОТ, ЯКИЙ ВОСКРЕС ІЗ МЕРТВИХ

В Африці у місті Карфаген жив один воїн на ім’я Таксіот. Він 
був християнином, але чинив великі гріхи. Коли в Карфагені 
померло багато людей, Таксіот сильно перелякався і почав роз-
думувати про минущість, про Божий суд і про вічне покарання, 
яке чекає на грішників. Прийшовши до тями, Таксіот, покаявся 
у своїх гріхах. Він зі своєю жінкою залишив місто і оселився в 
одному тихому селі. Там диявол, який ніколи не спить, дочекався 
сприятливого часу і звів Таксіота на гріх перелюбу. Після того 
гріха пройшло декілька днів і Таксіота вкусила змія, від чого 
він помер. Його жінка побігла в монастир, що був недалеко, і 
просила монахів взяти тіло померлого і поховати біля церкви. 
Похорон розпочали о третій годині дня. О шостій годині, коли 
закопували гріб, почувся крик з домовини: «Помилуйте мене, 
помилуйте мене!». Монахи, які там були, підійшовши до гробу 
і чуючи голос похованого, швидко відкрили труну і побачили 
мертвого живим. Дивувалися і з острахом питали його, як ста-
лось, що він ожив. Таксіот так сильно трусився, що не міг нічого 
розповісти, тільки сильно схлипував і просив братів, щоб відвели 
його до Божого раба, єпископа Тарасія. Монахи зробили так, як 
він просив. Єпископ три дні вмовляв його розповісти, що він там 
бачив. І ледве на четвертий день Таксіот зміг заговорити. Вельми 
ридаючи, він розповів таке: «Коли я помирав, побачив чорних 
потвор, які стояли переді мною. Їх вигляд був дуже страшний. 
Побачивши їх, моя душа почала кидатися, бажаючи втекти. Тоді 
побачив я двох дуже гарних і світлих мужів. Моя душа скочила 
у їхні руки. Одразу із землі піднісся я високо в повітря. Побачив 
я митарів, які стерегли шлях до вічності і затримували душу 
кожної людини. Ті, що на митниці, допитували душу за кожен 
гріх: одні за брехню, інші за заздрість, ще інші за зверхність — і 
кожен гріх мав своїх митників, які допитували душу. Бачив я 
у скриньці, яку тримали ангели, усі мої добрі діла. Вони їх бра-
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ли і клали на противагу моїм гріхам — і так я оминав окремі 
митниці. Коли ж наближались ворота небесні, прийшов я до 
митниці розпусти. Затримала мене там сторожа, і вказала 
на всі мої нечисті гріхи, які я вчинив, починаючи від дитинства 
аж дотепер. Ангели, які мене вели, сказали до мене: “Усі нечи-
сті гріхи, які ти вчинив, живучи у місті, Бог тобі простив, бо 
ти з них покаявся”. Противники ж мої сказали мені: “Але після 
відходу з міста у селі він згрішив перелюбом”. Коли ангели це 
почули, то покинули мене і відійшли. Тоді взяли мене злі духи і 
б’ючи, потягнули додолу. Розступилася земля і я, ведений ними, 
пройшов через вузький вхід, сходячи крізь вузькі і смердючі скелі 
аж до підземних темниць пекла, де душі грішників замкнені у 
вічній пітьмі, де нема людського життя, але вічна мука, плач не-
втішний і невимовний скрегіт зубів. Там завжди кричать криком 
великим, кажучи: “Горе нам, горе!”. І неможливо переповісти, які 
там є терпіння, ані немає сили, щоб описати муки і біль, що їх я 
бачив, і які на собі я пережив. Усі там стогнуть із глибини серця 
і ніхто над ними не змилосердиться. Плачуть, і немає кому їх 
втішити. Просять, і нема кому їх послухати та врятувати. В 
тих темних місцях і я був з ними замкнений в тісноті. Перебу-
ваючи там, я гірко плакав та дуже ремствував від душевних і 
тілесних болів. Там мене тримали від третьої до шостої години. 
Тоді побачив я маленький промінчик. Прийшли туди два ангели 
і я почав їх дуже сильно просити вивести мене звідти, щоб міг я 
покаятись перед Богом. Ангели сказали мені: “Марно просишся, 
бо ніхто звідси не виходить, доки не буде загальне воскресіння”. 
Я ж дуже просив і молив їх, та обіцяв покаятися. Сказав один 
ангел до другого: “Чи можеш поручитися за нього, що покається 
з усього серця, як обіцяє?”. Сказав другий ангел: “Поручаюся!”. 
Тоді, взявши мене, вивели звідти на землю, у гріб, до мого тіла. 
І сказали мені: “Увійди, звідки відлучився”. Побачив я своє мер-
тве тіло, яке почорніло і смерділо, як гній, і гидував я увійти в 
нього. Ангели сказали мені: “Неможливо тобі інакше покаятися, 
лише з тілом, яким згрішив”. Я ж просив, щоб не входити мені 
в тіло. І сказали ангели: “Увійди! Якщо ж ні, то знову відведемо 
тебе туди, звідки ми тебе взяли”. Тоді я увійшов і ожив, і почав 
кликати: “Помилуйте мене!”».

Як закінчив Таксіот говорити, єпископ Тарасій просив його, 
щоби щось з’їв, але він нічого не хотів скуштувати. Лише ходив 
від церкви до церкви і зі сльозами та болючим зітханням каявся 
перед Богом. А до тих, хто його слухав, говорив: «Горе грішникам, 
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бо вічна мука чекає на них. Горе тим, що не каються, поки ще 
мають час. Горе тим, що оскверняють своє тіло!». Таксіот після 
свого воскресіння прожив ще сорок днів. В ці дні він безустанно 
плакав і очищувався покаянням. За три дні до переставлення 
йому було відкрито про його кончину. І сталося так — відійшов 
Таксіот до милосердного і чоловіколюбного Бога, який не хоче 
смерті грішника, але щоб навернувся і жив, Йому ж слава на-
віки. Амінь.

ПРЕПОДОБНИЙ РОМУАЛЬД1, ІГУМЕН

Ромуальд походив з роду ра-
веннських герцогів. Народив-
ся у 907 році. Був вихований 
у світському дусі, гнався за 
забавами, пустими розвагами 
та жив непутяще. Небезпечні 
кінні перегони, полювання та 
ігри, безсоромні жінки і шумна 
пиятика — в цьому полягала 
його радість.

Одного дня його батько Сер-
гій посварився за частину зем-
лі зі своїм родичем та викликав 
його на дуель, де свідком мав 
бути Ромуальд. На цій дуелі 
Сергій вбив свого товариша. 

Ця подія так зворушила легковажного розпусника Ромуальда, 
що вирвала з прірви гріха. Після цього сумління не давало йому 
спокою, докоряючи, що він є співвинний у цьому жахливому 
вбивстві. Бажаючи осягнути душевний спокій, Ромуальд пішов 
до монастиря, який був поблизу, і чинив 40-денне покаяння, яке 
зазвичай мали відбути каянники за злочин вбивства. В тихому 
житті монастиря і у витривалій молитві він пізнав Божу волю 
і забажав жити життям покаяння. Тому вступив до бенедек-
тинського монастиря і почав жити в строгій самодисципліні. 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 19 червня.
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Деяким літеплим монахам не подобалась ця його ревність. Вони 
докоряли йому, що своїм строгим життям він порушує спокій і 
братерську рівність в монастирі. Тому Ромуальд випросив в на-
стоятеля, щоб той його відпустив. Юний монах пішов до краю, 
що знаходився поблизу Венеції, до пустельника Марина, щоб від 
нього навчитися строгого і побожного життя.

Біля Марина юний Ромуальд особливо вправлявся в покорі і 
терпеливості. Коли вони співали разом псалми, то після кожної 
помилки, вчиненої Ромуальдом при читанні, вчитель вдаряв 
його прутом в ліву щоку. Коли ж це Ромуальд вже не міг витри-
мати, то скромно попросив: «Милий вчителю, прошу, вдар мене 
в праву щоку, бо на ліве вухо я вже майже не чую!». Вчитель 
здивувався такій терпеливості святого і з того часу вже не був 
надмірно строгий.

Ромуальд любив читати життя святих і старався наслідувати 
їхній добрий приклад. Часто говорив: «Життя святих проймає 
мене аж до кісток, і коли бачу, як я живу, то з сорому мав би 
померти». Через місцеві заворушення, які відбувалися на венеці-
анській території, Ромуальд зі своїм духовним вчителем відійшли 
до покинутих лісів, які знаходились на іспанських границях. 
Проте після трьох років він знову повернувся до Італії і почав 
там працювати над обновленням по-
передньої строгої монашої дисциплі-
ни та над піднесенням священичого 
життя. Цьому Ромуальд присвятив 
усі сили. Він, бідний та обдертий 
пустельник, виголошував полум’яну 
проповідь покаяння, обходячи всю 
Італію. Також заснував і обновив ве-
лику кількість монастирських домів 
та пустельних скитів і виховав багато 
ревних святих монахів. Деяких час 
був настоятелем в Классенському мо-
настирі біля Равенни.

Головною заслугою Ромуальда було 
те, що він заснував строгий пустель-
ницький чин Камальдулів. Перший 
його осідок був у Тосканії, на угідді 
Камальдолі, яке отримало назву від 
його власника Кампо Малдолі. Члени 
цього чину вели дуже строге життя, 
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зберігали мовчання, мали строгий піст на хлібі, овочах і воді, 
ходили босоніж, мали оголену голову і довгу бороду. Кожний з 
них мав свою хатину з капличкою. Усі пустельницькі хатини 
були огороджені муром. А посередині стояла церква, в якій пу-
стельники збиралися на Святу Літургію та церковні часи. Поза 
тим кожний перебував у своїй хатині, де молився, займався 
розважанням та працював власними руками. Коли ченці в Ка-
мальдолі утвердились в монашій дисципліні, Ромуальд відійшов 
на гору Сітрію в Умбрії, де заснував нову пустельницьку обитель. 
Там він жив сім років і звідти здійснював свої місійні подорожі 
по Італії.

Камальдульський чин поширився в цілій Церкві і багато 
зробив для обнови монашого життя. Коли Ромуальд відчув, що 
скоро відійде у вічність, то сказав одному братові: «Двадцять 
років я готуюся до смерті, та чим більше готуюся до неї, тим 
більше мені здається, що я не гідний приступити до Бога». Тоді 
влаштував собі пустиню, щоб там, осторонь від усіх, померти. 
Проте навіть в останні дні свого життя Ромуальд не переставав 
постити і каятись. Одного вечора просив братів, які хотіли йому 
послужити, щоб вони йшли спати. Вони, однак, стали за две-
рима і слухали. За деякий час чули, що старець вже не дихає. 
Увійшли і знайшли його мертвого. Ромуальд помер 1027 року 
у віці 120 років. З них повних 100 років чинив покаяння за 
гріхи своєї молодості. Його учень, відомий реформатор св. Пе-
тро Даміані, написав за 15 років після його смерті знаменитий 
життєпис Ромуальда.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ
ЄПИСКОП МАРКО АРЕТУСЬКИЙ

ТА ДИЯКОН КИРИЛО

За часів імператора Констан-
тина Великого (306–337) у Ліван-
ських горах у напівпогансько-
му місті Аретусі1 був єпископом 
Марко. Він, за згодою імперато-
ра, зруйнував велику поганську 
божницю в Аретусі і на її місці 
збудував Божу церкву. Завдяки 
святому життю Марка і його апо-
стольській ревності багато поган 
повірило в Ісуса Христа. Проте ті 
погани, які не прийняли христи-
янство, бунтувалися та гнівалися 
на св. Марка, мовчали, бо в той 
час імператор визнавав христи-
янську віру і це стримувало їхню 
мстивість.

Та прийшов час, коли імпе-
ратором став Юліан Відступ-
ник (360–363), який спочатку вдавав зі себе християнина, а потім 
відрікся Христа і почав переслідувати християн. Він наказував 
їх сотнями топити, розпинати на хрестах і спалювати. Також 
безбожник видав наказ, щоб усі поганські капища, які були 
зруйновані в часи Константина Великого, були знову відбудовані 
за кошти того, хто їх зруйнував. У той час Юліан теж звелів, щоб 
св. Марко, під погрозою кари, побудував нову божницю або дав 

1 Сучасне місто Ер-Растан в Сирії.
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гроші на її будову, хоч добре знав, що єпископ, крім однієї оде-
жини, нічого не мав. Тут також варто згадати про те, що задовго 
до цих подій, коли збунтовані воїни винищували рід Юліана, 
то св. Марко був одним із тих, що Юліанові, який тоді був ще 
хлопцем, і його братові врятував життя, сховавши їх у церкві.

Як тільки аретуські погани дізнались про наказ імператора, 
то почали вимагати від християнського єпископа, щоб він від-
будував їм ідольський храм. Коли св. Марко побачив стільки 
народу, який на нього повстав, то вирішив втекти в село. Од-
нак погани почали брати на муки християн, щоб дізнатись, де 
знаходиться їхній єпископ. Коли про це довідався св. Марко, то 
одразу повернувся в місто і добровільно віддався в руки своїх 
ворогів. Тоді розлючені погани стали знущатися з нього. Вони 
водили його по місті, били бичами, волочили по болоті, здирали з 
нього одежу і виривали йому волосся бороди й голови. Чоловіки 
і жінки, молоді і старі, чиновники і люди зі знатних родин — всі 
з однаковою злобою знущалися над святим єпископом. Їх най-
більше дратувало не те, що мученик з великою мужністю все 
терпить, але те, що він сам до них добровільно прийшов. Вони 
вважали, що цим він їх принизив. Всі мали тільки одну турботу: 
вони змагалися між собою, щоб в жорстокості і муках перевер-
шити один одного. Погани хизувалися, коли могли перемогти і 
завдати великих терпінь тому, хто зумів мужньо виступити проти 
злочинного імператора. Розлючений натовп кинув св. Марка до 
міської стічної канави, а потім віддав його на знущання дітям, 
щоб єпископа катували. Вони його кололи голками і залізними 
гаками. Потім ідолопоклонники зв’язали йому ноги так сильно, 
що мотузки прорізали шкіру аж до костей і одночасно найтон-
шими та найміцнішими нитками повідрізали йому вуха. Тоді 
намастили святого медом і жиром та в саму спеку дня підвісили 
його в кошику, щоб бджоли й оси кусали його тіло. У тих муках 
Марко зберігав спокій. Він радів, що може постраждати за Ісуса 
і молився до Бога, кажучи: «Господи, дякую Тобі за все. Про-
шу Тебе, допоможи мені перенести всі ці терпіння. Також 
прошу за своїх мучителів, дай їм ласку навернення, щоб 
вони пізнали Тебе, Відвічну Любов». Він немовби не відчував 
болю, його лице було осяяне незвичайним світлом. Коли Марко 
був підвішений на дереві, то комахи його обсіли і скусали аж до 
крові. Проте святий ще насміхався зі своїх мучителів, кажучи: 
«Ви піднесли мене ближче до неба, до мого Господа Ісуса Христа, 
а самі повзаєте по землі».
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Коли аретусяни побачили мужність святого і зрозуміли, що 
він не дасть їм багато грошей на збудування нової божниці, то 
почали зменшувати суму. Потім домагалися, щоб Марко дав 
на будову божниці хоча б один гріш, бо таким способом хотіли 
звести його до ідолопоклонства. Але святий наказав християнам 
не давати жодного гроша. Так він засвідчив, що страждає не за 
золото, а за єдиного правдивого Бога, Ісуса Христа.

Єпарх того міста, хоча й сам був поганин-грек, проте, ба-
чивши відвагу і терпіння святого, сміливо сказав до царя: «Чи 
не сором нам, о царю, від усіх християн бути найостанніши-
ми, бо навіть одного старця не змогли перемогти, мучачи його 
різними муками? І його перемогти не є ані славно, ані почесно. 
Чи не буде нам остаточний сором, якщо ми ним будемо пере-
можені?». Імператор погодився відпустити св. Марка, кажучи: 
«Я не хочу робити з християн мучеників». Так через мужність 
християн засоромлювались єпархи і царі. Навіть і поганський 
ритор Лібаній, коли бачив, що переслідування християн тільки 
допомагає поширенню Христової віри, то просив поган залишити 
християн у спокої. Також і аретуські погани настільки були вра-
женні мужністю св. Марка, що просили розповісти їм про того 
Бога, що дає йому таку силу в терпінні. На їхнє прохання Марко 
почав їх навчати, кажучи: «У всіх цих терпіннях мене укріплює 
мій Господь, Ісус Христос. Він сам добровільно прийняв ганебну 
смерть на хресті, щоб здобути мені небо. Він не потребував 
викупити його для Себе, але Він пожертвував своїм життям і 
Кров’ю за нас, людей, щоб відкрити нам двері до вічного щастя в 
небі. Тому мета людського життя — з’єднатися з Ісусом і 
в цій єдності перебувати повіки. Ці кілька десятків років 
нашого життя минуть дуже швидко, а крім того, вони зде-
більшого сповнені турботами і розчаруваннями. Життя на 
землі — це постійна мандрівка. Ми тут не знайдемо правдивого 
щастя, тому що вся радість цього світу промине і зникне. А те, 
що людина вчинить з любові до Ісуса, буде мати вартість для 
вічності. Я не боюсь смерті, бо за те, що терплю, Він обіцяє мені 
вічну нагороду в небі. Він сказав: “Хто хоче спасти своє життя, 
то його погубить; а хто своє життя погубить ради Мене, той 
його знайде” (Мт. 16, 25). Тому я готовий радше віддати своє 
життя за Ісуса Христа і вічно перебувати з Ним у небі, аніж 
зректись Його і потім вічно мучитись в пеклі разом з демона-
ми». Тоді погани запитали його: «А ми можемо ввійти до неба, 
про яке говориш? Якщо можемо, тоді що ми маємо робити?». 
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Святий Марко відповів: «Є лише одна дорога, якою приходимо до 
неба — Христова смерть на Голготі. “Хто повірить в Ісуса — 
буде спасенний, хто не повірить, буде засуджений” (Мр. 16, 16). 
Якщо хочете спастись, то вам потрібно відректися поганства 
і повірити в Ісуса Христа як в істинного Бога і Спасителя. Він 
приймає кожного, хто з щирим серцем приходить до Нього. Та-
кож потрібно покаятись зі своїх гріхів — визнати їх перед Богом 
і з вірою віддати їх Господу, а Він омиє ваші душі Своєю Кров’ю». 
Погани, слухаючи його слова, повірили в єдиного правдивого 
Бога і прийняли святе хрещення. З того часу єпископу вже не 
заподіювали ніякої кривди аж до самої смерті. Закінчив своє 
життя св. Марко 362 року.

У той час, коли був мучений єпископ Марко, у місті Іліополі, 
що межує з Ливаном, постраждав за Христа також і диякон 
Кирило. За те, що він порозбивав поганських ідолів за часів ім-
ператора Константина, погани немилосердно побили його так, 
що в нього аж випали нутрощі. Немилосердні ідолопоклонники 
стали гіршими від диких звірів, бо живцем вирвали печінку з 
його тіла і з’їли. У таких муках святий мученик Кирило віддав 
Богові свого духа. Але справедливий Бог покарав поган за таке 
знущання над його рабом. Мучителям спочатку повипадали зуби, 
а потім всі вони осліпли.

За часів Юліана Відступника погани були надзвичайно злі 
й жорстоко мучили християн, передусім в Палестині, Сирії та 
Єгипті. Помирали чоловіки, жінки, діти, священники, монахи й 
монахині. Всіх тих святих мучеників, що загинули за Христову 
віру за імператора Юліана Відступника і не мають окремого дня 
вшанування, Церква згадує разом зі св. Марком і св. Кирилом.

ПРЕПОДОБНИЙ ЄВСТАСІЙ ЛЮКСЕЙСЬКИЙ

Євстасій народився в другій половині VІ століття в шляхетній 
бургундській сім’ї. Він був під опікою свого стрия, лангрського 
єпископа, і тому виростав як чеснотливий та побожний юнак, 
маючи спрагу до навчання.

Слава про чеснотливий приклад життя св. Колумбана спону-
кала Євстасія вступити до його монастиря в Люксеї. Там він під 
проводом доброго настоятеля виховувався в страсі Божому. Не-
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забаром, коли побачили, що Євс-
тасій є богобоязливий, то виріши-
ли призначити його директором 
школи. Святий керував нею до-
бре і обачно на благо своїх учнів.

В той час настоятель Колум-
бан впав в немилість молодого 
короля Теодоріха ІІ. Цей володар 
вів дуже розпусне життя і своєю 
похітливістю давав всім згіршен-
ня. Відважний Колумбан строго 
напоумляв його за таке невпо-
рядковане життя і погрозив йому 
виключенням з Церкви, якщо не 
виправиться. За це ігумена на-
сильно вигнали з Бургундії. Його 
ірландські брати-монахи були 
змушені відійти разом з ним. Ті брати, які залишились, були 
родом з Бургундії, Галлії та Франції. Вони також не хотіли жити 
без свого улюбленого настоятеля і задумали відійти разом з ним 
на заслання. Однак їх затримали та примусили залишитися у 
своїх монастирях. Монахи були дуже засмучені втратою доброго 
отця. Тоді вибрали замість нього Євстасія.

Євстасій продовжував в дусі св. Колумбана управляти мона-
шою спільнотою не тільки на словах, але і даючи добрий при-
клад. Незабаром в трьох французьких князівствах: Бургундії, 
Нейстрії та Австразії відбулися великі перевороти. Розпусний 
король Теодоріх повстав проти свого брата Теодеберта, відібрав 
у нього землі та наказав його вбити. Проте невдовзі, у 613 році, 
нечестивий правитель помер, а його синів убили. Самодержцем 
цілої Франкської імперії став король Плотар ІІ, якому св. Колум-
бан колись провістив велику славу і владу. Коли король згадав 
про це пророцтво, то забажав, щоб св. Колумбан повернувся в 
його країну. В той час святий перебував в Італії, де заснував 
новий монастир в Боббіо. Король послав до нього настоятеля Єв-
стасія та декілька своїх вельмож і шанобливо його запрошував, 
щоб повернувся назад. Колумбан відмовився від запрошення і 
послав Хлотарові лист, в якому тільки просив його про охорону 
монастиря в Люксеї. Король вислухав прохання святого насто-
ятеля, обдарував Люксейський монастир багатьма угіддями і 
підтримував Євстасія. Згодом цей монастир вельми розвинувся 



562

і з нього вийшло багато ревних місіонерів не тільки для навко-
лишніх, але й для чужих країв. Коли ревний настоятель Євстасій 
утвердив свій монастир, то захотів розпочати місійну діяльність 
між поганами. Тому розлучився з братами і відійшов до Баварії, 
де в багатьох землях люди ще жили в темряві ідолопоклонства 
та різних повір’їв. Там, з Божого благословення, працював два 
роки, поширюючи світло Христового Євангелія.

613 року Євстасій повернувся до Люксея. Там він часто ви-
ходив з монастиря на простору місцевість і навчав людей, ве-
дучи їх дорогою покаяння. Внаслідок багаторічних воєн люди 
цього краю наче здичавіли, побожне життя занепало, а грабежі, 
інтриги, аморальність, насилля, кривоприсяга та інші злочини 
нестримно поширились. Святий настоятель намагався наставити 
підупалий люд на шлях істини. Згодом Євстасій дочекався того 
радісного часу, бо Сам Господь допоміг йому — люди слухали його 
сильні та зворушливі проповіді, немов від небесного посланця, 
щиро каялися і починали нове життя.

Євстасій вельми радів зі своїх учнів, проте також зазнавав від 
них і не однієї прикрості. Один з його монахів, Агрестій, колиш-
ній писар короля Теодоріха, переситившись розпусним світським 
життям, вступив до монастиря. Проте в ньому згодом знову ожив 
світський дух, який з монастирської самоти зробив невиносний 
тягар. Тому Агрестій просив у настоятеля дозвіл, щоб він міг 
працювати з людьми як місіонер. Монах пішов та проповідував, 
але його слова не виходили з освяченого серця і розходились з 
його ділами. Агрестій з цього був невдоволений. Повернувшись 
до монастиря, він вплутався в церковний спір, який в цей час 
відділював багато єпископів Італії та Галлії від Апостольського 
престолу в Римі. Цей високомірний монах намагався звести до 
розколу і настоятеля Євстасія. Коли йому це не вийшло, почав 
проти нього підбурювати монахів і подавати скарги, які згодом 
розглядалися на церковному соборі в Маконі у 623 році. Євста-
сій був присутній між зібраними єпископами і чітко спростував 
усі звинувачення нахабного Агрестія. Після цього собор одного-
лосно став на бік настоятеля, а Агрестію строго наказали бути 
слухняним і жити в мирі. Євстасій простив своєму неприятелю і 
сердечно подав йому руку для примирення. Незабаром Агрестій 
раптово помер. А св. Євстасій довершив своє блаженне життя і 
спочив у Божі 625 року у Люксеї, де і був похований.
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ПРЕПОДОБНИЙ ІВАН ЛІСТВИЧНИК

Преподобний Іван Ліствичник, 
будучи монахом, подвизався на горі 
Синай. Саме тут Господь Бог дав 
пророку Мойсею десять заповідей. 
Зі середини ІІІ століття на цій святій 
горі почали збиратися подвижники, 
які ховалися тут від переслідуван-
ня. Пустельників привертали сюди і 
священні спогади про великі старо-
завітні події, і дика безлюдна пусте-
ля Синаю. У ІV столітті, коли гоніння 
закінчилось, чернецтво тут остаточно 
утвердилось. Спочатку синайські по-
движники не мали монастиря, була 
у них лише одна міцна башта і не-
далеко від неї — невелика церква. 
У VІ столітті, на їхнє прохання, імпе-
ратор Юстиніан побудував біля під-
ніжжя гори Синай великий монастир.

Коли народився і з якого краю походив св. Іван, важко точ-
но сказати. Деякі називають його батьківщиною Константи-
ноград і вважають, що народився святий 525 року. Іван мав 
сильне бажання прожити своє життя тільки для Бога. З цим 
прагненням у 16 років покинув світ і прийшов на Синайську 
гору, подвижники якої славились суворим аскетичним життям. 
Наставником Івана став досвідчений старець Мартирій. Юнак 
відкинув свою волю і повністю довірився своєму вчителю. Для 
світу Іван помер, і навіть в монастирі для себе нічого не хотів. 
Нікого не обмовляв, мало говорив і поборював свою гординю, 
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день у день поступаючи в покорі. Коли ж пробув Іван чотири 
роки в монастирі, авва Мартирій постриг його у чернечий образ. 
В цей день преподобний Стратигій пророкував про Івана, що 
стане великим святим.

Якось Мартирій зі своїм учнем Іваном прийшли до великого 
отця Анастасія Синаїта. Анастасій поглянув на Івана і сказав 
до Мартирія: «Скажи мені, Мартирію, звідки в тебе цей учень? 
Хто постриг його в ченці?». Мартирій відповів: «Я постриг його, 
отче». Здивований Анастасій сказав: «Ігумена Синайської гори 
постриг ти, отче Мартирію». В інший час прийшов Мартирій 
з Іваном до великого старця Івана Мовчальника1, який жив у 
Гудійській пустелі. Коли старець їх побачив, встав, взяв воду 
і вмив ноги не Мартирію, а його учню Івану, і поцілував йому 
руку. Потім учень Стефан на самоті питав свого вчителя, стар-
ця Івана, кажучи: «Чому ти так зробив, отче? Не вчителю, а 
учню вмив ноги і руку поцілував?». Святий старець відповів: 
«Повір мені, дитино, що не знаю, хто той молодий монах, але 
я прийняв ігумена Синайської гори і вмив йому ноги». Такі були 
пророцтва святих отців про цього преподобного Івана, коли був 
він ще юним. І все це сповнилось свого часу.

Іван впродовж 19 років жив під проводом свого духовного 
отця Мартирія. Після його смерті 35-літній Іван оселився у без-
людному місці, яке звалося Тола, що було за кілометр від церкви. 
Там Іван впродовж 40 років з великою ревністю служив Богові 
і, за звичаєм пустельників Синайської гори, лише на спільне 
святкування неділі та свята приходив до церкви.

Хто може виразити словами і детально розповісти про всі 
труди св. Івана, які, з любові до Христа, він звершував на самоті 
впродовж 40 років? І так, як з малих речей пізнаються великі, 
так само і з деяких менших починань св. Івана дізнаймося про 
його великі чесноти. На своїй трапезі їв він все, що не забороне-
но монашим правилом, але дуже мало, тому більше видавалося, 
неначе куштував, а не їв, — і цим мудро нищив у собі величання 
старого чоловіка. Їв-бо усе, щоб не підноситись і не думати про 
себе, що є великим постником, а ївши дуже мало, вправлявся у 
стриманості і перемагав у собі пристрасть об’їдання і сластолюб-
ства. Трапеза ж його дуже коротка була. Строгим пустельним 

1 Його пам’ять вшановуємо 3 (16 грудня); див. «Мученики та інші святі» 
IV том, ст. 351.
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життям погасив у собі полум’я всілякої тілесної пожадливості. 
Милостинею, яку давав з того що мав, та крайнім убожеством 
здолав пристрасть грошолюбства. Лінь і всіляке неробство, яке є 
щоденною смертю і розслабленням душі, долав бадьорою працею 
та пам’яттю про смерть, Божий суд і вічність. Гордість і гнів ще 
раніше вгамував чеснотою послуху. Рідко до кого приходив, а 
ще рідше щось промовляв. Ледве віддавав тілу потрібне. Спав 
лише стільки, щоб розумом бути бадьорим. Перед сном багато 
молився, а журбу проганяв писанням книг.

Чистоту сердечну і перемогу на пристрастями св. Іван здобу-
вати почав ще в монастирі під послухом настоятелю. Тепер же 
перемогу цю довершував у ньому Господь. Бо неможливо без 
присутності Господа перемогти не те що диявола, але й наймен-
шого з його слуг. Так і Іван, в серці маючи Господа та постій-
но Ім’я Його прикликаючи, проливав потоки сліз і, за Божою 
благодаттю, долав у собі пристрасті і чуттєві пожадання. І до 
сьогодні залишилась у пустелі, біля підніжжя одної гори, мала 
печера, таємне місце, куди приходив Іван молитися, щоб ніяке 
вухо не почуло зойків, ридання та волання його до Бога. Там 
Іван на самоті був, свої та людські гріхи бачачи, подивляв не-
сказанне Боже милосердя і взивав з плачевним стогоном подібно 
до тих, яких ріжуть мечем чи припікають розжареним залізом, 
або позбавляють очей. Від частих пролитих сліз печеру ту наз-
вали «сльозоточивою». Ціле життя отця Івана було ненастанною 
молитвою до Бога, якого любив понад усе і якого завжди мав 
перед очима.

Один монах, Мойсей на ім’я, хотів наслідувати життя преподо-
бного Івана і просив святого, щоб прийняв його за учня. Вблагав 
він також і чесних старців, щоб просили за нього. Переконаний 
їхнім проханням, св. Іван прийняв Мойсея на співжиття і учнів-
ство. Одного дня отець Іван звелів Мойсеєві переносити землю з 
одного місця на інше, більш відповідне для грядок. Мойсей усе 
без ліні робив. Коли настав полудень і сильно палило сонце, бо 
був то місяць серпень, втомлений Мойсей відійшов відпочити. 
Він сів у тіні під великим каменем, який виступав зі скелі, і за-
снув. Господь, який завжди чуває над Своїми рабами, врятував 
Мойсея від несподіваної смерті. Коли преподобний Іван сидів у 
своїй келії і під час богомисленої молитви обійняв його легкий 
сон, явився йому один світлий муж і сказав: «Чому ти, Іване, 
так безжурно спиш, коли Мойсей у біді?». Святий Іван одразу 
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збудився і почав ревно молитися за свого учня. Коли ввечері 
Мойсей повернувся з роботи, старець спитав його, чи нічого 
поганого і несподіваного з ним не трапилося. Мойсей відповів: 
«Превеликий камінь заледве мене не вбив. Вбив би обов’язково, 
якби ти, отче, не покликав мене. Заснув я під ним опівдні, та 
почувши твій голос, який мене кликав, швидко вибіг з-під каменя, 
і він, відразу відколовшись від скелі, упав». Смиренномудрий Іван 
нічого не розповів Мойсею про видіння, лише дякував у своєму 
серці Богові, що зберіг його учня від неминучої смерті.

Один брат, на ім’я Ісакій, мав сильну боротьбу з нечистими 
помислами, які йому навіював демон блуду. Через це Ісакій був 
у великій печалі і поспішив прийти до преподобного Івана. З 
плачем і хлипанням розповів святому про свою боротьбу. Божий 
раб сказав йому: «Помолімося разом, брате». Коли сповнювали 
молитву і страждаючий брат ще лежав лицем до землі, почув 
Господь благання свого угодника Івана і звільнив Ісакія від тої 
напасті. Сповнилося слово Давида, який сказав: «Він волю тих, 
хто боїться Його, вчинить, і молитву їх почує» (Пс. 145, 19). Утік 
блудний демон, прогнаний молитвами преподобного Івана. Брат 
той, бачачи себе звільненим і зовсім зціленим від тої пристрасті, 
дуже дивувався і дякував Богові та святому отцеві.

Хоч св. Іван вів самітне життя, проте охоче давав повчання 
і поради тим, які до нього приходили, просячи духовної мило-
стині. Деякі через це заздрості сповнилися і називали преподо-
бного непотрібним базікалом і пустословом. Святий прийняв 
цей докір, як братнє напоумлення і, щоб нікому до наклепів не 
давати нагоди, перестав говорити, і цілий рік провів у суворо-
му мовчанні. Обмовники пізнали нелицемірну покору і святість 
Івана та прийшли до нього, перепрошуючи його. Просили, щоб 
знову відкрив свої уста, аби слухачі з його слів користали собі на 
спасіння. Покірний Іван не перечив, скорився і до попереднього 
свого учительства повернувся.

Коли преподобний прожив 40 років самітного життя, помер 
ігумен Синайської гори. Після похорону прийшли монахи і проси-
ли Івана, щоб став їхнім настоятелем. Божий раб, хоч і не хотів, 
та переконаний їхніми сердечними проханнями, погодився. Було 
йому тоді 75 років. У той час, на прохання ігумена Раїтського мо-
настиря, св. Іван написав книгу «Драбина до раю» або «Ліствиця» 
(драбина). У ній святий навчає, як вірний, підіймаючись різними 
ступенями чеснот, може дійти до християнської досконалості.
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Як отець Іван був вже ігуменом, у Синайський монастир при-
йшло 600 прочан. Коли вони з дороги відпочивали, брати го-
тували їм їжу. Не легко вони з тим справлялися. Тоді побачили 
одного мужа, вдягненого у єврейський одяг, який все обходив, 
і з владою наказував то економам, то кухарям, то тим, що на-
кривали на стіл, то іншим братам, які прислуговували гостям. 
Коли все зготували і подорожні поїли, приступили до трапези 
брати, які служили. Почали вони шукати того старанного мужа, 
який наглядав за всіма службами, всюди ходив і наказував, до-
помагаючи стіл готувати. Пильно шукали його, щоб і він з ними 
поїв, проте ніде не могли знайти. Тоді Божий раб Іван сказав: 
«Покиньте його шукати, бо святий пророк Мойсей послужив на 
своєму місці».

Одного року в тих краях не було дощу і настала велика посуха. 
З навколишніх міст зібралися люди і, прийшовши до преподо-
бного Івана, просили його про молитву. Коли святий помолився 
до Бога, одразу пішов великий дощ і напоїв висохлу землю, і 
дала вона свій плід.

Настоятелем св. Іван був 4 роки і добре пас довірене йому 
стадо. Коли дожив до 80 років, відчув свою близьку кончину. 
Хотів преподобний отець старанно підготуватися до смерті і 
решту свого життя провести тільки з Богом, тому ще за життя 
поставив замість себе настоятелем свого рідного брата Георгія. 
Георгій плакав і казав: «Покидаєш мене і відходиш? Я молився, 
щоб ти мене послав перед собою, бо не зможу без тебе стількох 
твоїх овець пасти. Бідний я, що тебе першим посилаю до Бога». 
Святий Іван йому відповів: «Не плач, не журись, якщо знайду смі-
ливість у Бога, не чекатиму, поки цей рік закінчиш, але попрошу 
Господа і візьму тебе до себе». Так і сталося. Після переставлення 
блаженного Івана і авва Георгій, в десятий місяць відійшов до 
Бога, щоб стати зі своїм братом у славі святих, славлячи Отця і 
Сина, і Святого Духа навіки. Амінь.
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РОЗПОВІДЬ АНАСТАСІЯ СИНАЙСЬКОГО
ПРО ОДНОГО МОНАХА

Жив в одному монасти-
рі монах, який провадив дні 
свої у всілякому байдикуванні. 
Проживши своє життя серед 
лінощів, до кончини наблизив-
ся. Коли розхворівся смертель-
ною хворобою і до останнього 
подиху прийшов, ніяк же своєї 
не боявся смерті, але з усіля-
кою вдячністю був веселий і 
усміхнений. Брати й отці з ігу-
меном, які при ньому сиділи, 
сказали до нього: «Ми бачили, 
що ти, брате, в байдикуванні 
проводив життя своє. І звідки 
в тебе в годину цю страшну 
така безжурність і усміх со-
лодкий? Того не відаємо. Про-

те, силою Ісуса Христа, Бога нашого укріплюваний, скажи нам, 
аби ми всі довідалися і прославили велич Божу». Брат же з миром 
піднявся трохи з одра і сказав до них: «Справді, чесні отці, у всі-
лякому недбальстві життя своє я провів. І нині принесено було 
перед мене написане все моє зло, і прочитано, і сказали мені 
ангели Божі: “Чи знаєш це?”. Я ж відповів їм: “Так, точно знаю, 
проте відколи відвернувся від світу і постригся, не осудив люди-
ни, ані зла на нікого не тримав. І прошу, щоб сповнилося на мені 
слово Христа, Який каже: “Не осуджуйте, щоб неосудженими 
бути, відпустіть, і відпуститься вам”. Коли це промовив, зразу 
святі ангели роздерли рукопис гріхів моїх. І через те з радістю 
і безжурністю відходжу до Бога». Те промовивши, брат передав 
в мирі душу свою Господеві.

Повчімося ж і ми та візьмімо для себе добрий приклад цього 
монаха, проте не наслідуймо його лінивого життя у недбальстві, 
бо Господь сказав: «Будьте готові, бо не знаєте ні дня, ні години».
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ІПАТІЙ, ЄПИСКОП ГАНГРСЬКИЙ

Цей великий угодник Божий 
був єпископом міста Гангри1 у 
Пафлогонії. За ревну службу Бо-
гові і святе життя Господь на-
ділив його даром чудотворення, 
так що молитвами святого хворі 
зцілялися й біснуваті визволя-
лись. В одному селі він перетво-
рив гіркі води на солодкі, а ін-
шого разу вивів джерело теплої 
води на оздоровлення недужим.

Після переставлення благо-
честивого імператора Констан-
тина Великого, став царювати 
його син Констанцій ІІ. Тоді, не 
відомо звідки, у палату, де ле-
жали царські скарби, приповз 
величезний змій, завдовжки 
близько 6 метрів. Поклавши голову перед входом, він нікого не 
впускав до кімнати. Правитель дуже злякався і вислав посланців 
до святителя Іпатія, ім’я якого стало відомим повсюди, щоб при-
вели його у Константинополь. Зустрівши блаженного, цар став 
просити владику, щоб молитвою прогнав змія, бо ніяка людська 
сила того не вчинить. Святий сказав до нього: «Володарю, увіруй 
в Божу Всемогутність. Тут потрібна жива віра». Опісля, схилив-
ши коліна, довго Богові молився. Вставши, сказав імператору: 
«Звели приготувати посеред іподрому розпалену піч і чекай, поки 
туди не прийду». Тоді св. Іпатій подався у палату, де був змій. 
Цар та всі, що здалека дивилися, думали, що змій вб’є його, як це 

1 Сучасне місто Чанкири в Туреччині.
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вже сталося з якимось ієреєм. Однак святитель, вклавши жезл у 
зміїну пащу, скликнув: «В Ім’я Господа мого Ісуса Христа, іди за 
мною!». Змій послухав, схопився зубами за палицю і, зв’язаний 
Божою силою, поповз за блаженним. Всі жахалися і дивувалися 
дуже. Прибувши на арену, святий сказав гадові: «В Ім’я Христо-
ве, котре я, найменший з рабів Христових, проповідую, наказую 
тобі увійти в середину цього вогню». Змій негайно виконав наказ 
святителя. Народ, бачачи таке чудо, прославив Бога.

Святий Іпатій був учасником І Вселенського собору в Ні-
кеї (325 року), на якому святі отці засудили священника Арія як 
єретика та передали його анатемі. Аріани, палаючи ненавистю 
до святителя, напали на нього, як був він сам у дорозі. Наклавши 
йому багато ран, врешті скинули його з висоти у глибокий яр. 
Він, ледь живий, простягнув руки до небес і так, як первомуче-
ник Стефан, молився Богові за своїх вбивць, кажучи: «Господи, 
не візьми їм того за гріх». Тоді якась нечестива жінка камінь 
великий взяла, сильно вдарила ним святого в голову й убила. 
Злочестивці сховали тіло мученика у соломі, що там була, і піш-
ли. Однак Божа кара не забарилась. Убивці стали біснуватись, 
мучені демонами. Селянин, що мав те поле, нічого не знаючи, 
якось вийшов взяти соломи для своєї худоби. Наблизившись, 
він почув спів ангелів і злякався. Тоді почав набирати солому й 
знайшов мертве тіло свого єпископа. Побігши негайно у місто, 
розголосив про це вірним. Усі поспішили туди, щоб забрати і 
чесно поховати дорогого владику. На похорон прийшли також 
вбивці. Грішна жінка тим самим каменем, яким вдарила Іпатія, 
била себе в груди, визнаючи прилюдно свій гріх. Коли вірні по-
клали тіло у гріб, сталося чудо. Всі вороги, опановані демонами, 
видужали. Це була відплата милосердного пастиря за заподіяну 
йому кривду. Також інші хворі, що з вірою приходили на могилу 
святителя, зцілялися. Святий мученик помер у 326 році.

ПРАВЕДНИЙ ЙОСИФ ЄГИПЕТСЬКИЙ

Праведний Йосиф був одинадцятим сином патріарха Якова, 
внуком Ісаака і правнуком Авраама. Він народився від Рахилі, 
другої дружини Якова, яка довгий час не могла мати дітей. По-
родивши ще одного сина, Веніямина, вона померла. Обоє синів, 
що їх породила Рахиль, були дуже дорогі Якову, бо були побож-
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ні, цнотливі та любові достойні. Особливо Йосиф вже з юності 
сповнився благодаттю Духа Святого. Коли мав Йосиф 17 років, 
пас отари свого батька разом з братами, народженими від іншої 
матері, Лії. Бачачи їхні гріхи, Йосиф не хотів у них участі брати. 
Навпаки, щиро люблячи своїх братів, бажав спасіння їхніх душ, 
а тому викривав перед отцем беззаконня, що їх чинили, щоб той 
по-батьківськи покарав їх і відвернув від свого дому гнів Божий. 
Яків, бачачи, що Йосиф сповнений розуму і страху Божого, полю-
бив його ще більше і справив йому дорогий барвистий одяг. Бра-
ти заздрили Йосифу і не могли вже по-доброму з ним розмовляти.

Святий Дух, який жив у юнакові, почав йому в снах, як проро-
ку, відкривати майбутнє. Нічого не приховуючи, він про все роз-
повідав батькові й братам. Снилось йому, як посеред поля разом 
з братами в’яжуть снопи. Раптом снопи братів поклонилися його 
снопу, який стояв прямо. Іншим разом побачив, як сонце, місяць 
та 11 зірок склонилися перед ним. Тоді батько удавано зганив 
його, щоб вберегти від ще більшого гніву братів. Сам же збері-
гав сни ці у серці своєму і казав собі: «Господь на цьому моєму 
синові хоче виявити Свою ласку». І радів через те духом. А брати 
ще більше зненавиділи Йосифа. Якось, коли вони пасли овець у 
Сихемі, батько відправив Йосифа принести їм від нього вітання 
і харчі. Брати, побачивши його здалека, вирішили його вбити. 
Найстарший Рувим, бажаючи врятувати юнака, порадив кинути 
його у пустий колодязь. Коли Йосиф наблизився, вони почали 
дошкульно його ображати і жорстоко бити кулаками. Він, пла-
чучи, просив у них помилування заради сивини їхнього батька 
Якова, щоб той не зійшов у могилу з горя, дізнавшись про смерть 
любого сина. Та брати, кинувши Йосифа у колодязь, почали тор-
жествувати, ніби перемогли якогось ворога. Тоді побачили ізма-
їльтянських купців, що прямували в Єгипет. Юда, четвертий син 
Якова, запропонував продати Йосифа у рабство. Погодившись, 
брати так вчинили. 
Опісля закололи од-
ного козла, окропили 
його кров’ю одяг Йо-
сифа і послали Якову, 
кажучи, що знайшли 
його в горах. Згорьо-
ваний батько вину-
ватив себе у смерті 
сина, і не було кому 
його втішити.
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Прийшовши у Єгипет, купці продали міцного юнака одному 
вельможі на ім’я Потіфар. У домі єгиптянина Йосиф жив чесно й 
невинно, завжди пам’ятаючи про Всевидючого Бога своїх отців. 
Його вигляд і мова виявляли, що цнотливий є та Бога боїться. 
Невдовзі Потіфар настільки полюбив благочестивого раба, що 
поставив його над усім своїм домом, передавши йому до рук все 
господарство. Однак дружина Потіфара розпалилася дияволь-
ською похіттю до юнака. Щоб звести його до гріха, вона щогодини 
міняла одежу, навішувала на себе прикраси і намазувала обличчя 
єлеєм. Однак святий навіть не глянув на її прикраси. Думка про 
Бога і Його присутність берегла його від всіляких спокус. Він 
часто молився до Бога, кажучи: «Боже моїх отців, вибави мене з 
цього нещастя! Ти сам бачиш, Господи, як ця божевільна жінка 
хоче згубити мене. Ти мене визволив з рук моїх братів. Тепер про-
шу Тебе, визволь мене від цього хижого звіра, інакше я буду навіки 
відчужений від моїх батьків, які так сильно любили Тебе». Одного 
дня не було в домі нікого з домашніх. Господиня раптом схопила 
Йосифа і тягнула до себе, однак той втік від неї, залишивши в 
її руках свій плащ. Тоді та блудниця очорнила невинного юнака 
перед своїм чоловіком, начебто він хотів насильно звести її до 
гріха. За це кинули Йосифа до в’язниці. Однак і там Господь йому 
допоміг. Він знайшов ласку в начальника в’язниці, який зробив 
його наглядачем за всіма в’язнями. Якось у темницю потрапили 
двоє слуг фараона, підчаший і пекар. Однієї ночі кожному з них 
приснився сон. Йосиф, витлумачивши їм їхні видіння, прові-
стив кожному, що їх чекає. Його слово сповнилося. Підчашому 
фараон повернув колишній сан, а головного пекаря повісив.

Через два роки після цієї події фараону також приснився 
сон, що провіщав недалеке майбутнє. Ні мудреці, ані ворожбити 

не змогли те видіння 
витлумачити. Тоді під-
чаший пригадав собі 
Йосифа і повідомив 
про нього царю. За 
Божим одкровенням 
Йосиф відкрив фарао-
ну майбутнє: спочатку 
прийде 7 років дуже 
родючих, а потім 7 ро-
ків великого голоду. 
Йосиф дав фараонові 
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мудру раду, що той повинен зробити, щоб пережити той голод. 
Тоді фараон призначив Йосифа другим після себе правителем 
всього Єгипту, і дав йому нове ім’я Цефенат-Пенеах, що означає 
«спаситель світу». Крім того, цар одружив Йосифа з Асинефою, 
яка породила йому двох синів: Манасію та Ефраїма.

Коли настав по всій землі великий голод, у Єгипет почали зві-
дусюди приходити люди, просячи хліба, якого там було багато. 
Тоді прийшли також сини Ізраїля, брати Йосифа. Пізнавши їх, 
він багато розпитував їх про батька та наймолодшого брата. Ба-
жаючи побачити його, він затримав у Єгипті одного з них, Симе-
она, який з найбільшою злобою кидав його у колодязь, і наказав 
братам привести Веніямина. Коли вони вдруге вернулися разом 
з Веніямином, Йосиф дав їм спізнатися. Відправивши їх назад, 
наказав привести зі собою батька Якова з цілим його домом. І 
сталося так. Побачивши Якова, Йосиф вклонився перед ним і 
довго його обіймав. Фараон, дізнавшись про прихід Йосифового 
роду, поселив єврейських мужів на найкращих землях Єгипту. 
Яків мав тоді 130 років і, проживши у Єгипті ще 17 років, помер. 
Після поховання батька брати сказали один одному: «Що буде, 
якщо Йосиф пригадає нашу злобу і відплатить нам за все зло, 
яке ми йому заподіяли?». Тоді, прийшовши до Йосифа, просили 
його: «Батько перед смертю заповів тобі, щоб ти нам простив. 
Тепер і ми благаємо тебе, простити нам всяке зло, вчинене тобі». 
Йосиф відповів, плачучи: «Не бійтеся, бо я теж Бога боюся. Ви 
замишляли на мене зло, але Бог обернув його на добро».
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3 царі: Каспар, Мельхіор, Балтазар – ст. 50
21 мученик ХХІ століття – ст. 473
40 севастійських муч. – ст. 433
42 аморійських муч. – ст. 417
70 Господніх учнів – ст. 36
1003 мученики у Нікомидії – ст. 277
Віднайдення мощей муч. у Євгенії– ст. 337
Преподобномуч., убиті у Синаї і Раїті – ст. 94
Преподобномуч. з обителі св. Сави – ст. 505
Авксентій, преп. – ст. 290
Агапій, муч. – ст. 468
Агатангел, муч. – ст. 149
Агафія, муч. – ст. 235
Агнета Чеська, преп. – ст. 252
Агнета, муч. – ст. 193
Аквила, муч. – ст. 42
Анастасій Перс, муч. – ст. 145
Ангеліна з Фоліньйо, преп. – ст. 496
Андрій Корсіні, преп. – ст. 230
Анна Пророчиця – ст. ст.223
Ансгар, єп. – ст. 288
Антоній Великий, преп. – ст. 113
Апфія, муч. – ст. 320
Аркадій, муч. – ст. 426
Архип, уч. ап. Павла – ст. 320
Атанасій Олександрійський, єп. – ст. 119
Бальбіна, муч. – ст. 318
Бенедикт Нурсійський, преп. – ст. 462
Валентин, муч. – ст. 292
Валеріан, муч. – ст. 42
Василиса, преп. – ст. 63
Василиск, муч. – ст. 399
Василій Великий, архиєп. Кес. Кап. – ст. 19
Василій Декаполіт, преп. – ст. 373
Василій Новий, преп. – ст. 539
Василій Херсонеський, свящмуч. – ст. 422
Василій, священномуч. – ст. 516
Власій, свящмуч. – ст. 273
Вукол, єп. – ст. 241
Вульфрік, преп. – ст. 383
Гавриїл, архангел – ст. 538
Георгій Хозевіт, преп. – ст. 62
Герасим Пустельник, преп. – ст. 404
Гертруда Нівельська, преп. – ст. 324
Гонорат, єп. – ст. 460
Гордій, муч. – ст. 33
Григорій Великий, Папа Рим. – ст. 450

Григорій Назіанський, єп. – ст. 161
Григорій Ніський, єп. – ст. 74
Григорій Печерський, преп. – ст. 58
Дарія, муч. – ст. 499
Домніка, преп. – ст. 62
Доротея, муч. – ст. 241
Доситей, преп. – ст. 321
Євгеній, єп. – ст. 92
Євдокія, препмуч. – ст. 389
Євпраксія, преп. – ст. 457
Євстасій Люксейський, преп. – ст. 560
Євстахій, архиєп. – ст. 331
Євстратій, преп. – ст. 72
Євтимій Великий, преп. – ст. 132
Євтропій, муч. – ст. 399
Євфрасія, муч. – ст. 28
Єлевсип, муч. – ст. 108
Єрмил, муч. – ст. 89
Єфрем Херсонеський, свящмуч. – ст. 422 
Єфрем Сирин, преп. – ст. 180
Женев’єва, преп. – ст. 26
Захарія, преп. – ст. 526
Йосиф Єгипетський, праведн. – ст. 570
Іван Варсануфій, преп. – ст. 382
Іван Боско, преп. – ст. 200
Іван Єгипетський, пустельник – ст. 545
Іван Золотоустий, перенес. мощ. – ст. 174
Іван Касіян, преп. – ст. 379
Іван Кущник, преп. – ст. 52
Іван Ліствичник, преп. – ст. 563
Іван Хреститель, віднайд. голови. – ст. 349
Іван Хреститель, соборне вшанування – ст. 57
Іван, безсрібн., муч. – ст. 198
Ігнатій Богоносець, перенес. мощ. – ст.186
Іларіон Новий, преп. – ст. 551
Іпатій, єпископ Гангрський, муч. – ст. 569
Ірена, преп. – ст. 335
Ісидор Пилусійський, преп. – ст. 228
Ісихій Затворник, преп.– ст. 415
Кандид, муч. – ст. 42
Кастул, муч. – ст. 371
Квідо, преп. – ст. 360
Кесарій, блаж.– ст. 378
Кир, безсрібн., муч. – ст. 198
Кирило, диякон, муч. – ст. 557
Кирило, патріарх Єрусалимський – ст. 493
Клеонік, муч. – ст. 399
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Климент Анкірський, свящмуч. – ст. 149
Климент Гофбауер, преп. – ст. 469
Кнуд, король Данії, муч. – ст. 247
Кодрат Коринтський, муч. – ст. 438
Кодрат Нікомедійський, муч. – ст. 440
Конрад, преп. – ст. 329
Конон, муч. – ст. 412
Констанція, преп. – ст. 312
Ксенія Римлянка, преп. – ст. 155
Ксенофонт і його родина – ст. 168
Кунігунда, блаж. – ст. 421
Лев Великий, Папа Рим. – ст. 314
Лев Катанський, єп. – ст. 325
Лукія, муч. – ст. 220
Людгер, єп. – ст. 307
Маврикій, муч. – ст. 351
Макарій Єгипетський, преп. – ст. 125
Максим Ісповідник, преп. – ст. 137
Малахія, прор. – ст. 31
Маргарита Кортонська, блаж. – ст. 338
Маргарита Угорська, преп. – ст. 239
Марин, муч. – ст. 403
Маркіян, преп. – ст. 76
Марко Аретуський, єпископ, муч. – ст. 557
Марко Печерський, преп. – ст. 224
Мартиніан, преп. – ст. 284
Матрона Солунська, муч. – ст. 543
Мелевсип, муч. – ст. 108
Мелетій, патр. – ст. 279
Міхей, прор. – ст. 47
Монтан, муч. – ст. 341
Неофіт, муч. – ст. 175
Никандр, муч. – ст. 520
Никифор, муч. – ст. 261
Никифор, патр., перенес. мощ. – ст. 456
Никон, муч. і 199 його учнів – ст. 521
Ніна, рівноап. – ст. 95
Олександр, муч. – ст. 512
Олексій Римський, преп. – ст. 488
Омеліян, преп. – ст. 392
Онисим, уч. ап. Павла – ст. 297
Павлин Милостивий, єп. – ст. 177
Павло Тивейський, преп. – ст. 102
Павло, муч. – ст. 526
Памфіл, свящмуч. – ст. 303
Партеній, єп. – ст. 248
Патрік, апостол Ірландії – ст. 481
Перпетуа, муч. – ст. 232
Петро Валсамит, муч. – ст. 29
Петро Даміані, єп. – ст. 347

Петро Дондерс, преп. – ст. 509
Петро Севастійський, єп. – ст. 71
Петро, ап., поклоніння кайданам – ст. 107
Піоній, свящмуч. – ст. 447
Полієвкт, муч. – ст. 68
Полікарп, свящмуч. – ст. 343
Порфирій Газький, єп. – ст. 362
Прокопій Декаполіт, іспов. – ст. 367
Протерій, патр. Олександ. – ст. 374
Ромуальд, преп. – ст. 554
Савин, муч. – ст. 480
Садот, свящмуч. – ст. 327
Сатурнін, муч. – ст. 295
Симеон Богоприємець – ст. 223
Синклитикія, преп. – ст. 45
Софроній, патр. Єрусалим. – ст. 445
Спевсип, муч. – ст. 108
Стратонік, муч. – ст. 89
Схоластика, преп. – ст. 466
Таксіот, воїн, який воскрес – ст. 552
Тал, муч. – ст. 535
Талалей, преп. – ст. 368
Тарасій, патр. Константиноп. – ст. 356
Теодозій Великий, преп. – ст. 79
Теодор Стратилат, муч. – ст. 254
Теодор Тирон, вмуч. – ст. 309
Теодорит, свящмуч. – ст. 428
Теодот, свящмуч. – ст. 394
Теодулія, муч. – ст. 263
Теона, муч. – ст. 43
Теопемпт, муч. – ст. 43
Теофіл Печерський, преп. – ст. 224
Теофілакт, іспов. – ст. 431
Тетяна, муч. – ст. 84
Тимотей, уч. ап. Павла – ст. 143
Тит Печерський, преп. – ст. 369
Тома, патр. Константиноп. – ст. 510
Трифон, муч. – ст. 212
Трохим, муч. – ст. 535
Фауста, муч. – ст. 299
Фелічіта, муч. – ст. 232
Филимон, уч.ап.Павла – ст. 320
Франциск Салезький, єп. – ст. 186
Франциска Римська, блаж. – ст. 514
Харлампій, свящмуч. – ст. 267
Хризант, муч. – ст. 499
Юліан, муч. – ст. 63
Юліанія, муч. – ст. 526
Яків, єпископ-ісповідник – ст. 510
Яків-пустельник, каянник – ст. 406
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